Ansökan
Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Information om
personuppgiftsbehandling

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2.

Sökande

Firmanamn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Försäljningsställe

Butikens namn

ID-nummer för försäljningsställe

Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Telefon

E-post

Kontaktperson
Vid internetförsäljning uppge webbadressen

Säte (om

Adress

Faktureringsuppgifter

Adress

försäljningsställe
saknas)

Referensnummer

Telefonnummer

Typ av tillstånd





Underskrift

Signatur

Tillsvidare

Viss tid: Ange tidsperiod (startdatum-slutdatum)

Datum

Namnförtydligande
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Ansökan
Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

BILAGA 1
Ansökan om tillstånd
En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.
Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.
Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera
försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.
Om kommunens prövning
Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med
hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva
verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med
betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till
exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör
och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma
att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.
Avgift
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan
om tillstånd enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Handlingar som ska bifogas med ansökan:



För aktiebolag: uppgifter om ägare och aktiefördelning. Detta styrkes lämpligen med
protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok.



För handelsbolag/kommanditbolag: Uppgifter om ägare och andelsfördelning. Styrkes
lämpligen med bolagsavtal.



För enskild firma: registreringsbevis från bolagsverket.



Finansieringsplan



Egenkontrollprogram



Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten för alla PBI. Om detta inte bifogas genomför
bygg- och miljöförvaltningen en kreditupplysning på samtliga PBI.
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BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga
din ansökan.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar
till oss i samband med ansökan samt eventuellt yttrande från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Polismyndighet. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för ansökan kan Gislaveds kommun inte
pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds kommun
avvisar ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds
kommun måste få in en ansökan om du ska påbörja tobaksförsäljning. De inlämnade personuppgifterna
bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med berörda myndigheter
som Polismyndigheten,
Folkhälsomyndigheten
och
Länsstyrelsen
samt
med
de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Gislaveds kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till
ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset,
Stortorget 1, Gislaved. Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få
personuppgifter rättade, överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering
av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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