Teknik- och fritidsförvaltningen
ANSÖKAN
Registrering för lotteri enligt
6 kap. 9 § spellagen
Sökande
Organisationsnummer

Namn

E-post

Postnummer

Ort

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post som ska användas i kontakt med sökanden

Postadress

Faktureringsadress

Kontaktperson
Namn

Beskrivning av lotteriet
Antal lotter

Pris per lott

Typ av dragning

Förhandsdragning

Efterhandsdragning

Beskriv upplägg för de lotterier som ansökan avser att anordnas

Ange hur dragning kommer att gå till

Sker lotteriet i samband med ett arrangemang?
Nej

Ja. Ange namnet på arrangemanget:

Sista datum att hämta ut vinst

Vinstutlämningsställe

Information om vinnare publiceras

Landskrona stad				
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress: Varggatan 17		

Tfn vx 0418-47 00 00				
bidrag.fritid@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140

Teknik- och fritidsförvaltningen

Registreringens omfattning
Lotteriförsäljningsområde (kommun)

Önskad registreringsperiod (fr o m-t o m)

Bilagor som ska bifogas ansökan
Revisionsberättelse

Kopia av antagna stadgar

(senast avslutade verksamhetsåret)

Kopia av protokoll där det framgår
beslut för att registrera för lotterier

Resultat och balansräkning

(senast avslutade verksamhetsåret)

Verksamhetsberättelse

(senast avslutade verksamhetsåret)

Ekonomisk kalkyl respektive lotteri
Intäkter

Utgifter

Kronor

Kronor

Sålda lotter

Vinster marknadsvärde

Eventuella rabatter, skänkta vinster

Tryckning, lotter och dragningslista
Marknadsföring
Hyra av lokal
Arvode, försäljning (inkl. sociala avg.)
Eventuellt arvode till serviceföretag
Arvode, kontrollant (inkl. sociala avg.)

Summa

Registreringsavgift

Ev. underskott

Övriga avgifter

Summa
Beräknad behållning

Underskrift
Underskrift försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla relevanta bilagor är bifogade ansökan.
Datum

Underskrift ordförande

Namnförtydligande, vänligen texta

Datum

Underskrift Kontaktperson

Namnförtydligande, vänligen texta
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Behandling av dina personuppgifter
Personuppgifterna i denna redovisning behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Syftet med behandlingen är att kunna handlägga er ansökan i vårt verksamhetssystem. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. Det är inte
möjligt att ansöka om registrering utan att registreras. Personuppgifter som behandlas är namn, adress, organisationsnummer, kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal
som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de
komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga
förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs
enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Landskrona stad.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du
har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det
inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära
begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att
lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom
Landskrona stads växel på telefonnummer 0418-47 00 00.
Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418-47 00 00.

