ANMÄLAN
Enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer

ANMÄLARENS UPPGIFTER
Organisationsnr/personnummer
Tillståndshavaren/
sökande
Namn
Serveringsställe
Gatuadress

Serverings-

Namn
Restaurangnummer
Postnummer

Postort

Namn

Personnummer

ansvarig
personal
(samtliga vid
anmälningstillfället, även
tidigare anmälda)

Underskrift
anmälare

ANTECKNINGAR
Registrering

Underskrift

Namnförtydligande/titel

Anteckning

Datum

Signum

GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som du lämnar kommer att registreras i ett
datasystem och används för att administrera din anmälan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att uppgiften behövs för att myndighetsutövning
ska kunna utföras. Dina uppgifter sparas hos kommunen och kan komma att användas för statistiska ändamål. De
personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Svedala kommun. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på registrator.ks@svedala.se.
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TILLÄMPLIGT LAGRUM
På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig
8 kap 18 §
person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.
alkohollagen
(2010:1622)
Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga
egenskaper och omständigheterna i övrigt.
Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för
alkoholserveringen.
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som
köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock
inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med
serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i
utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.
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