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         Upplåtelse av offentlig plats för 
      Tillfällig försäljning och torghandel 

 
VAR SNÄLL OCH TEXTA NÄR DU FYLLER I UPPGIFTERNA 

Plats: 

Österportstorg   

Plats: 

Stortorget   

Plats: Datum: 

Slag av försäljning: 
 
Loppmarknad   Kläder   Grönsaker   Mat   Övrigt:__________________________ 
 

Förening / företag: Organisationsnummer: 
 

Namn: 
 

Telefonnummer: 

Adress: 
 

Personnummer: (ÅÅMMDD-NNNN) 
 

Postnummer: Ort: Namnteckning: 
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Så här behandlar vi dina personuppgifter, GDPR 

Torg- och marknadshandel 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som 

 Namn eller firma 

 Person-, samordnings- eller organisationsnummer 

 Postadress och telefonnummer för den som platsen 

upplåts till och dennes företrädare, samt 

 Vilken plats som upplåts och för vilken tid 

 

Syftet är på grund av Skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll av torg- och 

marknadshandel. 

Dina uppgifter kommer att sparas i sju år efter det kalenderår upplåtelsen skedde. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte vidare, men det är allmänna handlingar och därmed offentliga för 

alla. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 

överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom 

att kontakta oss på Telefonnummer 0411-57 70 00. Du når vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombudet@simrishamn.se 

Här hittar du information om dataskyddsförordningen GDPR och hur vi behandlar personuppgifter i Ystads 

kommunhttp://www.ystad.se/gdpr 
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