Arvidsjaurs kommun

Anmälan om försäljning
av nikotinläkemedel

Miljö- och byggenheten

Skickas/lämnas till:

Arvidsjaurs kommun
Miljö- och byggenheten
Storgatan 13
933 81 Arvidsjaur
Allmänna uppgifter
Försäljningsställe

Organisations-/personnummer

Innehavare

e-post

Telefon

Kontaktperson (om annan än ovan)

e-post

Telefon

Företagsadress

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Ur Läkemedelsverkets författningssamling
1§
Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådan detaljhandel med nikotinläkemedel som regleras i lagen (2007:1455) om
detaljhandel med nikotinläkemedel och förordningen om detaljhandel med nikotinläkemedel.
Bestämmelserna i 3–6 §§ är inte tillämpliga för Apoteket Aktiebolag
3§
Anmälan enligt 3 § lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel ska göras innan detaljhandeln påbörjas och på sätt
som berörd kommun bestämmer.
Se Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS 2008:2

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
Nikotinläkemedel.

Underskrift
För uppgifternas riktighet svarar:
Datum

Sökandens/behörig firmatecknares underskrift

Avgift debiteras för handläggningen. Timavgiften är f n 920 kr.

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi personuppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs
dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med
leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför
personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem
enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa
Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi
behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan
också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller
Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

