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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
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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 2. 
Tillståndshavare Namn Organisations-/personnummer 

Namn kontaktperson Utdelningsadress 

Telefonnummer E-post

Restaurang/ 
Tillverknings-
ställe 

Namn Besöksadress 

Ändring  Avbrott i verksamheten

 Namnbyte på restaurang/tillverkningsställe

 Namnbyte eller adressändring för tillståndshavaren

 Byte av kontaktuppgifter

 Byte av verksamhetsinriktning

 Byte av styrelse/styrelsemedlemmar

 Byte av person med betydande inflytande

 Annan ändring: ange vilken slags ändring

Avbrott i 
verksamheten 

Ange datum för avbrottet 

Namnbyte Ange det nya namnet på restaurangen/tillverkningsstället 

Namnbyte/ 
adressändring 

Ange det nya firmanamnet Ange den nya adressen 

Nya kontakt-
uppgifter 

Telefonnummer E-post

Verksamhets-
inriktning 

Ange vilka förändringar som ska ske 
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Byte av styrelse/ 
ledamöter 

Namn Befattning Personnummer 

Byte av PBI Namn Befattning Personnummer 

Övrigt 

Underskrift Signatur tillståndshavare Datum 

Namnförtydligande tillståndshavare 
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BILAGA 1 

Handlingar som ska bifogas med anmälan om bolaget bytt namn eller gjort en adressändring: 

 Registreringsbevis från Bolagsverket.

Handlingar som ska bifogas med anmälan om byte av PBI (och styrelsemedlemmar om 
dessa är PBI): 

 Godkänt kunskapsprov, inte äldre än tre år. Om kunskapsprov inte genomförts kan ni boka tid
för detta med kommunens alkoholhandläggare.

 ”Uppdrag som funktionär - fullständig version" från Bolagsverket som visar vilka bolag eller

föreningar som personer med betydande inflytande ingår eller har ingått i de senaste fem åren

 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket som visar om personer med betydande inflytande har varit

inblandade i konkurser tidigare

 Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten som visar att personer med betydande inflytande

är skuldfria

Om det skett ett ägarbyte: 

 Blanketten ”Ansökan om serveringstillstånd” och de handlingar som finns listade i Bilaga 1, sida 7-
8.
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BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer 
(om verksamheten bedrivs genom en enskild firma), telefonnummer, e-postadress och postadress samt 
personuppgifter om PBI som namn, personnummer, eventuell vandel och ekonomisk skötsamhet. Syftet med 
en sådan behandling är för att kunna registrera din anmälan om ändring av nuvarande serveringstillstånd och 
kontrollera lämpligheten på eventuella nya PBI.  

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 enligt alkohollagen 
kommer Gislaveds kommun inte att kunna genomföra lämplighetsprövningen och serveringstillståndet kan 
komma att återkallas i enlighet med alkohollagen. 

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 byte av PBI då det är av betydelse för tillsynen och sådant måste anmälas till 
kommunen enligt alkohollagen. De inlämnade personuppgifterna sparas tills tre år efter att 
serveringstillståndet upphört att gälla. Beslut, utredning och eventuellt tillståndsbevis bevaras. 

De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, 
Polismyndigheten och Skatteverket samt 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. 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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