Anmälan om försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare
Enligt 20 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare
Anmälan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Sökande
Bolagsnamn/Föreningsnamn/Namn
Gatuadress

Postnummer och postort

Organisationsnummer/personnummer

Telefonnummer

E-post

Godkänner kommunikation via e-post
Ja
Nej

Kontaktperson

Telefonnummer

Försäljningsställe
Namn på försäljningsställe
Gatuadress

Postnummer och postort

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Telefonnummer

Vid internetförsäljning uppge webbadressen

Säte (om försäljningsställe saknas)
(se baksida för information)

Gatuadress

Postnummer och postort

Faktureringsuppgifter
Gatuadress

Postnummer och postort

Referensnummer

Telefonnummer

Typ av anmälan
Tills vidare

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

Viss tid

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

Datum fr.o.m.

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

Datum t.o.m.

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

1(2)

2(2)

Egenkontrollprogram bifogas anmälan
När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare till Tingsryds kommun ska du
samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.
Du som tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin till konsumenter ska
dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är
näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram.
Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och
märkning. Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag
för Tingsryds kommun vid en tillsynskontakt.

Information om anmälan
Reglerna om anmälan och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 5 kap. 15 §
handlar om anmälan,5 kap. 17 § handlar om egenkontrollprogram och 8 kap. 2 § handlar om kommunens rätt att ta
ut en avgift för sin tillsyn.
Alla uppgifter måste fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas. För handläggning av anmälan utgår en avgift i
enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, person-/organisationsnummer,
telefonnummer och e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som
framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig - Miljö- och byggnadsnämnden, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör
behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan
också lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken Kommunen/Behandling
av personuppgifter.

Underskrift

Ort och datum

Firmatecknarens underskrift

Namnförtydligande
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