Anmälan av föreståndare och deltagare
enligt 9 och 9 a § lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Inlämnas till Räddningstjänsten, Finspång. Kommunens enheter framgår av info på www.finspang.se.

Anmälare
Namn

Adress, E-post

Person- eller organisationsnummer

Telefon

Kontaktperson, telefon

Ärendenummer tillstånd

Giltighetstid

Ny ansökan

Följande personer anmäls som föreståndare
Namn

Person- eller samordningsnummer

Följande personer avses få delta i verksamhet med explosiva varor
Namn

Person- eller samordningsnummer
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Anvisningar
Föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 och 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor anmälas till tillståndsmyndigheten och prövas avseende lämplighet. Bestämmelser om vilka uppgifter som
ska ingå i anmälan finns i MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3. Uppgifterna i
anmälan är endast ett underlag för prövning av lämplighet. Uppgifter om utbildning, erfarenhet och ansvarområde för
föreståndare bifogas tillståndsansökan, inte denna anmälan.

Vad anmälan ska innehålla
Anmälan ska innehålla namn och personnummer för alla föreståndare samt alla personer som avses få delta i verksamhet
med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B1. Explosiva varor som omfattas är sprängämnen, tändmedel, krut,
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Se bilaga 7 till MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1.
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ammunition och pyrotekniska artiklar av begärlighetsgrad B (tändare, större fyrverkerier, knallskott). Om verksamheten har
ett befintligt tillstånd, anges även ärendenummer och giltighetstid för detta.
För utländska medborgare som saknar svenskt person- eller samordningsnummer anges förutom namn, födelsedatum och
bostadsadress samt om de anmäls som föreståndare eller deltagare. Kan dokument från hemlandets motsvarighet till
belastningsregister alternativt intyg från polismyndighet gällande lämplighet presenteras underlättas prövningen väsentligt.
Din anmälan skickas till Räddningstjänsten:
Mail:

raddningstjansten@finspang.se

Postadress:

Räddningstjänsten
Skäggebyvägen 43
612 43 Finspång

Underskrift
Ort och datum

Anmälare, underskikt

Namnförtydligande

För administrering på Räddningstjänsten
Ankomstdatum

Registrerad
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Information om kommunens personuppgiftshantering
Behandling av personuppgifter
Vid all behandling av personuppgifter som lämnas via denna blankett tillämpas den gällande integritetslagstiftningen. Det
betyder att vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och annan svensk lagstiftning.
Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är i enlighet med Dataskyddsförordningens artikel 6.1 vars
betydelse är att handlingen är en nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvarigs myndighetsutövning.
Uppgifterna på blanketten lämnas till berörd handläggare och hanteras i olika administrativa datasystem som finns i
kommunen och i molntjänster inom EU/ESS. Om det finns leverantörer och/eller underleverantörer som har tillgång till
personuppgifter regleras all hantering utifrån gällande integritetslagstiftning. Detta gäller även tredjepartleverantörer, det vill
säga leverantörer som finns utanför EU/ESS som får användas om de har bedömts ha en fullgod skyddsnivå enligt EUkommissionen.
De personuppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser utifrån sekretess och offentlighetslag kan komma att
lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, så kallade allmänna handlingar.
Personuppgiftsansvarig
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är:
Räddningschef,
Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122- 850 00 (växel)
E-post kommun@finspang.se
Dina personuppgifter sparas
Dina personuppgifter kommer att behandlas utifrån gällande lagstiftning när det kommer till gallring och arkivering. Det
innebär att dina personuppgifter sparas i enlighet med de lagkrav kommunen har att förhålla sig till och hur länge
informationen sparas avgörs enligt kommunens dokumenthanteringsplan som utgår ifrån gällande arkivlag. Vill du veta hur
länge dina uppgifter sparas kan du vända dig till den verksamhet som är ansvarig för denna blankett.
Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter som finns registrerade om dig, för att begära
rättelse, för att begära överföring av uppgifter eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar
eller begära radering av dina uppgifter samt i vissa fall begära dataportabilitet. Detta gör du enklast genom att kontakta oss
genom vårt Dataskyddsombud.
Kontakt
Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud (DSO) Detta görs enklast via
telefon 0122-850 00 (växel) eller via e-post kommun@finspang.se. Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. För mer information om dina rättigheter
och hur kommunen hanterar personuppgifter utifrån integritetslagstiftning, se hemsidan www.finspang.se/gdpr.
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