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ANSÖKAN OM LOTTERI
-Registrering för lotteri enligt 6 kap. 9§ i spellagen

Sökande
Förening

Organisation-/personnummer

Lotteriföreståndare

E-postadress

Mobiltelefon

Föreningens adress

Föreningens postadress (postnummer och ort)

Härmed ansöks enligt 6 kap. 9§ i spellagen (SFS 2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående
period med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.
Period (fr om –t o m)

Lotteriförsäljningsområde (kommun)

Till ansökan bifogas

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan behöver vi spara och behandla dina personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gäller enligt spellagen 2018:1138. Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan
ansökan inte godkännas. Dina uppgifter kommer att sparas och bevaras enligt lag och kommunens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan
kan dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning. Personuppgiftsansvarig är Vård- och omsorgsnämnden. Du har rätt att kontakta oss
om du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter, om du vill ta del av dina personuppgifter, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta
gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@nykvarn.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande, sökande

Beslut
Diarienummer

Datum

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp motsvarande högst 20
basbelopp. Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. Lotterna får säljas inom nedanstående
kommun. Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person.
Lotteriverksamhet registreras för perioden (fr om – t o m)

Kommun där lotterna får säljas

Kontrollantarvode har fastställts till

Av kommunen förordnad kontrollant

procent av insatsbeloppet på startade lotteri

Avgift för registrering (kronor)

Namnteckning, kommunen

Plats för stämpel

Namnförtydligande, kommunen

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
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