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- Restaurangkasinospel

För utökning av antalet spel, ändring av speltyp
och anmälan om extrabord av annan typ använd
blankett “Ansökan -Restaurangkasinospel“

Datum

Sökande
Namn på spelanordnare (t.ex. bolag eller enskild person)

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress till företaget (bolaget eller enskild person)

Postnummer

Telefon

E-post

Fax

Namn på kontaktperson

Ort

Ev. webbadress till spelanordnare

Telefon till kontaktperson

Fax till kontaktperson

E-post till kontaktperson

Spelplats
Namn

Organisations-/Personnummer

Besöksadress

Postnummer

Telefon

Fax

Restaurangnummer

Ort

Ändringen ska gälla från och med
Datum

Ändringsanmälan gäller
Tillståndet ska upphöra

Minskning av antalet bord
Speltyp

Befintligt antal bord

Önskad antal bord

Övrig information

Sökandens underskrift
Namnteckning
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Namnförtydligande

Telefon: 0152 - 650 100
Fax: 0152 - 650 180
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INFORMATION OM FÖRENKLAD DELGIVNING
När Lotteriinspektionen delger Er handlingar i detta ärende kommer så kallad
förenklad delgivning att användas. Det går till på följande sätt.
1.

Den handling som ska delges Er skickas från Lotteriinspektionen i ett vanligt brev till
den adress som inspektionen fått uppgift om att Ni kan nås på.

2.

Minst en dag senare skickar Lotteriinspektionen ett kort med ett särskilt meddelande till
Er om att handlingen i punkt 1 har använts. Detta görs för att minska risken för fel. Ni
får alltså två utskick från inspektionen, normalt med en dags mellanrum.

3.

Ni anses normalt ha fått del av handlingen i punkt 1 när två veckor har gått från den
dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i den handling som Ni delges
finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen räknas fristen från det att de
två veckorna har gått.

Tänk på detta så länge Ert tillstånd gäller eftersom senare handlingar med
anledning av Ert tillstånd kommer att delges Er med förenklad delgivning!
-

För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste Ni ta del av Er post
åtminstone en gång varannan vecka. Om Ni inte kan göra det (t. ex. vid semesterresa)
bör Ni anmäla det i förväg till Lotteriinspektionen.

-

Om Ni får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen
enligt punkt 1, bör Ni genast anmäla detta till Lotteriinspektionen.

-

Anmäl alltid adressändring till Lotteriinspektionen.

-

Ange alltid diarienummer när Ni kontaktar Lotteriinspektionen.

-

Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas. I så fall sker
delgivning på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att Ni måste skicka tillbaka ett
delgivningskvitto till Lotteriinspektionen.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Lotteriinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter
som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna
behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen
är att handlägga och besluta i ärenden om tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000).
Behandlingen är nödvändig som ett led i Lotteriinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna
registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun. Uppgifterna
kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.
Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne.
Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering,
radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av
personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till
Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till Lotteriinspektionens
dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; skicka epost till
dataskyddsombudet@lotteriinspektionen.se eller ring 0152-650 100.
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