
Ansökan om lotteritillstånd Hjo kommun 

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. 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. 
 
Sökande förening/trossamfund:______________________________________________ 
 
Organisationsnummer:_____________________________________________________ 
 
Adressuppgifter till föreningen/trossamfundet 
 
Adress:______________________________________________________________ 
 
Postnummer och ort:____________________________________________________ 
 
Lotteriansvarig föreningen/trossamfundet:___________________________________ 
 
Kontakt- och adressuppgifter lotteriansvarig 
 
Telefonnummer och e-post:_______________________________________________ 
 
Adress:______________________________________________________________ 
 
Postnummer och ort:____________________________________________________ 
 
Lotteriförsäljningsområde:__________________________________________________ 
 
Ange start- och slutdatum för perioden då tillståndet ska gälla (får vara högst 5 år): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Följande dokument bifogas med ansökan: 
Senaste årsmötesprotokoll 
Ekonomisk årsredovisning 
Revisionsberättelse 
 



Information om behandling av personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen 
(Artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) 
 
Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av 
personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska 
kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som 
registrerad. 
 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i 
Hjo kommun. 
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att upprätta ett lotteritillstånd. Om det 
gäller ett avtal och du inte lämnar dina uppgifter kan det få den påverkan att den registrerade 
inte kan ingå något avtal. 
Behandlingen grundar sig på Artikel 6, 1b enligt dataskyddsförordningen. 
De som kan komma att ta del av personuppgifterna är den som handlägger lotteritillståndet. 
Då Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut 
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger. 
Lagringstiden för personuppgifter är fem år. 
Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har 
även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. 
Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att 
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. 
Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar 
lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. 
Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se 
för mer information. 
 
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud 
dataskyddsombud@skovde.se alternativt Kontaktcenter 0500-49 80 00. 
För mer information hur personuppgifter behandlas se www.hjo.se/personuppgifter 
 
      Jag samtycker till ovanstående 

http://www.hjo.se/personuppgifter
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