Teknik- och fritidsförvaltningen
REDOVISNING
Registreringslotteri

Redovisningsdatum

Diarienummer

Lottpris:

Registreringsdatum:

Försäljningsperiod:
Kommun/er där lotter får säljas:

Registreringshavare:
Telefon:
Mobil:

Ev. serviceföretag, namn och postadress:

E-post:

Utdelningsadress:
Postnr:
Ort:
Intäkter

Kronor

Ej sålda lotter, överlämnade till kontrollant

Sålda lotter

Antal

Eventuella rabatter, skänkta vinster

Styckpris
Till föreningen har följande intäkter överförts
Kontant, kronor
Bank/plusgiro, kronor
Ej utlösta vinster till ett värde av kronor

Summa

Underskrift

Ev. underskott

Utgifter

Härmed intygas att uppgifterna i redovisningsblanketten är korrekta.

Kronor

Underskrift Kontaktperson

Vinster marknadsvärde
Tryckning, lotter och dragningslista

Namnförtydligande

Marknadsföring

Härmed intygas att det inte finns några kostnader för lotteriet som
betalats direkt av föreningen än de som redovisats ovan.

Hyra av lokal
Arvode, försäljning (inkl. sociala avg.)

Underskrift Föreningskassör

Eventuellt arvode till serviceföretag
Arvode, kontrollant (inkl. sociala avg.)

Namnförtydligande

Registreringsavgift

Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot
kvitton och värdet av lotteriets vinster överensstämmer med vinstplan.

Övriga avgifter
Underskrift Kontrollant

Summa
Beräknad behållning

Namnförtydligande

Landskrona stad				
Tfn vx 0418-47 00 00				
Bankgiro: 868-6123
Stadshuset					bidrag.fritid@landskrona.se			Org nr: 212000-1140
261 80 Landskrona				www.landskrona.se		
Besöksadress: Varggatan 17		

Behandling av dina personuppgifter
Personuppgifterna i denna redovisning behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Syftet med behandlingen är att kunna handlägga er redovisning i vårt verksamhetssystem. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. Det
är inte möjligt att ansöka om registrering utan att registreras. Personuppgifter som
behandlas är namn, adress, organisationsnummer, kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal
som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de
komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.
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 Landskrona stad.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du
har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det
inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära
begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att
lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom
Landskrona stads växel på telefonnummer 0418-47 00 00.
Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418-47 00 00.

