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Datum
2018-06-18

Egenkontrollprogram folköl och tobak

Försäljningsstället/affären:
Adress:

Rutiner för ålderskontroll
Vi som säljer folköl och/eller tobak ska kontrollera att köparen är över 18 år. Vi kontrollerar
kundens ålder genom att be om legitimation.
Vi kontrollerar alltid legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte har
legitimation så säljer vi inte folköl eller tobak. Vi vet om att den som säljer folköl eller tobak
till en kund som är under 18 år kan få böter eller fängelse i högst sex månader.

Information om åldersgränsen och matutbud
I affären finns det tydliga och synliga skyltar som informerar om åldersgränsen för köp av
folköl och tobak. Minst en skylt vid varje kassa. I de fall vi säljer folköl så vet vi att det ska
finnas ett varierat och omfattande utbud av matvaror att tillgå.

Langning
Vi säljer inte till personer som vi tror kan ge bort eller sälja folköl eller tobak till någon under
18 år (langning).

Reklam för tobak
Reklam för tobak med till exempel skyltar är förbjudet på affärens utsida och i skyltfönster.
Reklam som finns inne i affären får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till att
använda tobak. En mindre informationsskylt inne i affären där tobaken är placerad går dock bra.
Rabatter eller extrapriser på tobak är förbjudet.

Anmäl försäljning
Ägaren till affären ska anmäla försäljning av folköl och/eller tobak till socialförvaltningen. Om
affären byter ägare så ska den nya ägaren anmäla försäljning av folköl och/eller tobak.

Anmäl försäljning
All personal som säljer folköl/tobak har läst detta egenkontrollprogram.
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Vi har läst och förstått vårt egenkontrollprogram
Namn på personal

Datum
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Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster registreras av oss på Nynäshamns kommun
och sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen eller kommunens underleverantör
ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller den tjänsten det berör. Registreringen kan
också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna behandlas med stöd enligt artikel 6.1 punkt b i kommande dataskyddsförordningen
(GDPR). Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur
länge de sparas kan du vända dig till kommunens kontaktcenter som tar kontakt med
dataskyddsombudet eller personuppgiftsansvarig. Om du är missnöjd med hur Nynäshamns
kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till
Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Affärens ägare: ______________________________________________

Namnförtydligande: __________________________________________

