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Sammanfattande beskrivning av personuppgiftsbehandlingar inom 
serveringstillstånd (alkohol) och försäljningstillstånd (tobak, receptfria 
läkemedel och folköl) 

Personuppgiftsansvarig för verksamheten är Socialnämnden i Järfälla kommun 

(organisationsnummer 212000-0043). 

Den här sammanfattande beskrivningen syftar till att ge en övergripande bild av: 

 För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. 

 Med vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna. 

 Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar. 

 Hur personuppgifterna behandlas, och av vem. 

 Hur länge personuppgifterna bevaras. 

Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och 

vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter 

eller hos vårt servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.   

Kontakta oss 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att 

skicka ett mail till Järfälla kommuns dataskyddsombud, dataskydd@jarfalla.se.  
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Serveringstillstånd (alkohol) och försäljningstillstånd (tobak, receptfria 

läkemedel och folköl)   

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna? 

Syftet med dessa personuppgiftsbehandlingar är att kunna handlägga dina ärenden 

som rör tillstånd att få servera alkohol eller tillstånd att sälja tobak, receptfria 

läkemedel och folköl. För att vi ska kunna göra en korrekt och rättsäker bedömning 

och utredning av din ansökan behöver vi behandla dina personuppgifter.  

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna? 

Myndighetsutövning; vår roll som myndighet kräver att vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga dina ärenden. 

Hur behandlas personuppgifterna, och av vem? 

Dina personuppgifter ingår i handlingar som diarieförs i vårt ärendehanteringssystem 

Platina. De behandlas också i systemen Alk-T och OL 2, system för handläggning av 

alkoholtillstånd/försäljningstillstånd samt tillsyn av verksamheter. Det är endast de 

personer som arbetar med just ditt ärende som kommer att behandla dina 

personuppgifter. 

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter om det finns stöd 

i lag eller förordning. Till exempel Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 

Polismyndigheten eller andra förvaltningar inom Järfälla kommun. Dina 

personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträden i form av exempelvis 

företag som levererar de datasystem som är nödvändiga för vår verksamhet. Men vi 

kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? 

Namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, personnummer, 

arbetsförhållanden, eventuell brottsmisstanke, namn på anställda i 

verksamheten/serveringspersonal och ekonomiska uppgifter om verksamheten.   

Hur länge bevaras personuppgifterna? 

Personuppgifter som ingår i handlingar som har diarieförts kommer som regel att 

bevaras för all framtid. Dessa kommer att bevaras i pappersformat då Järfälla 

kommun har pappersarkiv. Övriga handlingar som rör serveringstillstånd och 

försäljningstillstånd gallras 5 år efter att verksamheten upphört. De digitala filerna i 

Alk-T och OL gallras efter att serveringstillståndet eller försäljningstillståndet har 

upphört att gälla. För att få mer information om bevarande eller gallring se 

”Hanteringsanvisning för Socialnämnden i Järfälla kommun”.  
 


