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Blanketten insändes till  
 

Leksands kommun 
Miljöenheten 
793 80 Leksand 

Anmälan försäljning av tobaksvaror  
Enligt tobakslagen 

☐ Ny anmälan 
☐ Anmälan om ägarbyte 

☐ Kopia av egenkontrollprogram bifogas 
 

Försäljningsställets namn 
 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 

Telefonnummer (valfritt) 
 

Innehavare 

Försäljningsansvarig 
 

Organisationsnummer 

E-postadress (valfritt) 
 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. 
Dina uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för 
administration, intern uppföljning, kontroll och ev. fakturering. Personuppgifter kring anmälan bevaras, uppgifter 
kring tillsyn gallras efter 5 år. Dina uppgifter kan delas med ekonomienheten för fakturering samt med 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Skatteverket samt Tullverket 
enligt lag. Dina uppgifter kan komma att publiceras på internet. Uppgifter om dig kan även härstamma ifrån dessa 
myndigheter samt kommunens fastighetsregister. Dina uppgifter kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde vid 
teknisk behandling. 

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett 
utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst genom att 
kontakta Leksands kommuns dataskyddsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Detta påverkar dock 
inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på detta samtycke. Du kan få dina uppgifter raderade eller 
rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till datainspektionen. Dessa 
rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. 

Namnunderskrift av behörig företrädare 
 

Ort och datum 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Tobakslagen 
12 a § 
Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun 
där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljning påbörjats. 
Övergångsbestämmelse 
Den som den 1 juli 2002 i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter, skall senast den 1 januari 2003 
göra sådan anmälan som avses i 12 a §. 
19 a § en kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror. 

http://www.leksand.se/
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