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Information om 
personuppgifts-
behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1. 

Verksamhets-
utövare 

Namn 
 
 

Person-/ organisationsnummer 
 

 
Telefon 
 
 

E-post 
 

 
Utdelningsadress 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Kontaktperson 
 
 

Anmälan gäller  Verksamheten upphör 

 Ändring av livsmedelsverksamhet 

Verksamhet 
upphör 

Verksamheten upphör från och med: ange datum 
 
 
Om verksamheten bedrevs i en livsmedelslokal, vad kommer att hända med lokalen när din verksamhet upphört? 

 Ett annat företag har startat/kommer att starta livsmedelsverksamhet i lokalen 

 Det kommer inte längre att bedrivas livsmedelsverksamhet i lokalen (rivning, ombyggnad, etc.) 

 Vet inte 

Ändring av 
livsmedels-
verksamhet 
 

Typ av ändring. Kryssa för vilken/vilka ändringar som kommer ske i verksamheten.  

 Ny faktureringsadress 

 Nytt anläggningsnamn 

 Förändring av sortiment 

 Utökning av sortiment 

 Minskning av sortiment  

 Förändring av verksamhetens typ (t.ex. från café till restaurang) 

 Utökning av antalet portioner 

 Minskning av antalet portioner 

 Utökning av antalet årsarbetskrafter 

 Minskning av antalet årsarbetskrafter 

 Annat: ange vilken form av ändring 

Ändring av 
livsmedels-
verksamhet 
(fortsättning) 

Beskriv ändringen 
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Övriga 
upplysningar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Information Beroende på hur förändringarna bedöms kan vi komma att begära kompletterande uppgifter, göra ett besök på 
plats för att kontrollera verksamheten, besluta om ändrad årlig kontrollavgift för anläggningen eller vidta andra 
åtgärder.  

Underskrift Signatur 
 

Datum  

 

 
Namnförtydligande/Titel 
 
 

 
Anvisning 
Har verksamheten flyttat eller bytt lokal eller har företaget ändrats på något sätt och fått nytt organisationsnummer?  
I så fall ska ni istället göra en ny anmälan om registrering. Blanketten ”Anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet” finns på Gislaveds 
kommuns hemsida. 
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BILAGA 1 
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 
anmälan.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan 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 anmälan om att du ska ändra eller upphöra med din livsmedelsverksamhet. De inlämnade 
personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med livsmedelsverket 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 i Gislaveds kommun. 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.  
 
 
 

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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