Ansökan om registreringslotteri enl. 6 kap.

Datum

…………………………

9 § spellagen 2018:1138
Sökande (förening)

Kontaktperson (den tidigare lotteriföreståndaren) (efternamn och förnamn)

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

Organisationsnummer

Telefonnummer

E-postadress för kontakt med sökanden Telefonnummer

Föreningen ansöker enligt 6 kap 9 § spellagen (2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående
period (max 5 år) med ett insatsbelopp om högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.
Önskad registreringsperiod (fr.o.m. – t.o.m.) ÅÅÅÅMMDD

Lotteriförsäljningsområde (kommun)

Bilagor som ska bifogas ansökan: 1. Kopia av antagna stadgar (vid 1:a gångsansökan) 2. Kopia av
protokoll där det framgår beslut för att registrera sig för lotterier 3. Verksamhetsberättelse (för det senaste
avslutade verksamhetsåret) 4. Revisionsberättelse (för det senaste avslutade verksamhetsåret)
5. Resultat- och balansräkning (för det senaste avslutade verksamhetsåret)
Underskrift försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla relevanta bilagor är
bifogade ansökan.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut ifylld ansökan, skriv under den och skicka till:
Filipstads kommun, Kommunstyrelsen, Box 303, 682 27 Filipstad
Beslut
Datum

Diarienummer

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period. Kommunen godkänner den i ansökan
angivna kontrollanten.
Period (fr.o.m. – t.o.m.):

Kommun där lotterna får säljas:

Avgift för registrering, kronor:

Av kommunen förordnad kontrollant (namn):

Kommunens underskrift
Namnteckning

Plats för stämpel

Namnförtydligande

Ort och datum

Information om registreringslotteri
Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig
åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från
lotterier.
Registreringen gäller en viss tid, högst fem år. En förening som registreras får då arrangera flera
lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod (se aktuellt
belopp på scb.se)
Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen.
Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas
värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.
Kommunen utser en kontrollant i samband med registreringen. Efter genomfört lotteri ska lotteriet
redovisas för kontrollanten.
Behandling av dina personuppgifter i samband med ansökan
När du lämnar in din ansökan kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR).
Ändamål med behandlingen: handlägga din ansökan om lotteritillstånd.
Personuppgifter som behandlas: Namn, adress, organisationsnummer, kontaktuppgifter (e-post och
telefonnummer)

Laglig grund för behandlingen
Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
Lagringstid: 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 Filipstads kommun.
Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen, Box 303 682 27 Filipstad
Dataskyddsombud: dataskyddsombudet@filipstad.se
Läs mer om behandling av personuppgifter: filipstad.se/dataskydd
Klagomål: Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter vänder du dig i första hand
till den verksamhet som behandlat uppgifterna, blir du inte nöjd har du rätt att skicka klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
E-post: datainspektionen@datatinspektion.se
Postadress: Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

