Blankett

Registrering - Gränsöverskridande distansförsäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

(Registration - Cross-border distance sales of electronic cigarettes
and refill containers)
Registreringsblanketten skickas till (Send the registration to): info@folkhalsomyndigheten.se

Uppgifter om näringsidkaren (Company details)
Företagets namn (Company registered name)

Person-/Organisationsnummer (Company VAT number)

Postadress, postnummer och ort (Company address: street; postal code/Zip; town/city; country)

Telefonnummer (Company phone number: incl. international prefix)

Kontaktperson (Contact person)

E-postadress (E-mail address)

Telefonnummer (Phone number: incl. international prefix)

Registreringsuppgifter (Registering information)
Namn på återförsäljningsstället (Retailer’s trading name)

Permanent adress för det verksamhetsställe varifrån elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kommer att tillhandahållas
(Permanent address of the place of activity from where the electronic cigarettes and refill containers will be supplied)

Startdatum för den verksamhet som innebär erbjudande av gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare till konsumenter (The starting date of the activity of offering electronic cigarettes and refill containers for crossborder distance sales to consumers)

Adress till webbplatsen eller webbplatserna som används för gränsöverskridande distansförsäljning och alla relevanta uppgifter för att
kunna identifiera webbplatsen (The address of the website or websites used for that purpose and all relevant information necessary to
identify the website)
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Följande handling kan bifogas registreringen (The following document can be
attached to the registration)
1. Kopia av aktuellt registreringsbevis (A copy of relevant certificate of registration that
can facilitate verification)
Behandling av personuppgifter (Processing of personal data)
Personuppgiftsansvarig
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
tel. 010-205 20 00
info@folkhalsomyndigheten.se
org.nr. 202100-6545
Ändamål med behandling och övrig information
Ändamålet för eventuella personuppgifter som lämnas i följande registreringsblankett
och som kan komma att behandlas av Folkhälsomyndigheten är enligt 21 och 23 §§
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Uppgifterna kan
även användas vid Folkhälsomyndighetens tillsyn enligt 26 § lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Vid begäran om utlämnande från tredje part kan en
förteckning över alla återförsäljningsställen som är registrerade för gränsöverskridande
distansförsäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare hos
Folkhälsomyndigheten komma att lämnas ut. Vid en sådan begäran kommer hänsyn tas
till bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har ni rätt att gratis, en gång per
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Folkhälsomyndigheten, få
besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Ni har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om
personuppgifter som vi behandlar om dig.
Datum och namn (Date and name)
Datum (Date)

Namn (Name)

Registreringsblanketten skickas till (Send the registration to): info@folkhalsomyndigheten.se

Reg nr:

FOLK9611

Version:

1

Giltigt från:

2017-07-06

Sidan 2 av 3

Information om registreringsblanketten
(Information on the registration form)
Lagkrav

Legal requirements

Enligt 21 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och

There is no official translation of the act that regulates electronic

påfyllningsbehållare får inte en näringsidkare som via distansförsäljning

cigarette and refill containers.

tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för
försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där

Retail outlets intending to engage in cross-border distance sales to

näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet

consumers located in Sweden are required to register with the Public

(gränsöverskridande distansförsäljning), bedriva sådan försäljning till

Health Agency of Sweden.

eller från Sverige utan att först ha registrerat försäljningen hos
Folkhälsomyndigheten och fått en bekräftelse på registreringen.

Retail outlets may only start placing e-cigarettes and refill containers on
the Swedish market via cross-border distance sales when they have

Folkhälsomyndigheten ska skyndsamt efter en registrering enligt första

received confirmation of their registration from the Public Health

stycket bekräfta denna.

Agency of Sweden.

Krav på egenkontrollprogram

Requirement to have a selfmonitoring program

Enligt 23 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och

There is no official translation of the act that regulates electronic

påfyllningsbehållare ska den som bedriver gränsöverskridande

cigarette and refill containers.

distansförsäljning enligt 21 § utöva särskild kontroll (egenkontroll) över
försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och

The Swedish legislation requires that retail outlets engage in cross-

påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten

border distance sales to consumers must have a self-monitoring

lämpligt egenkontrollprogram.

program. This program shall be submitted with the registration.

Till registreringen enligt 21 § ska näringsidkaren foga

The self-monitoring program should be appropriate and for the size

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för

adapted to, among other things, ensure that the sale complies with the

Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas

obligations in the act (2017:425) on electronic cigarette and refill

till Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål.

containers.

Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram någon mall för

There is no template for the self-monitoring program.

egenkontrollprogrammet.

Behöver jag lämna ytterligare
information till myndigheten?

Do I have to provide the Agency with
other information?

Enligt 23 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och

The Public Health Agency of Sweden have the rights to ask the retail

påfyllningsbehållare kan Folkhälsomyndigheten begära in övriga

outlet to provide the agency with other information that is necessary for

uppgifter som behövs för myndighetens tillsyn.

the agency's supervision.

Måste jag använda denna
registreringsblankett?

Do I have to use this registration
form?

Det finns inget krav att använda denna blankett vid registrering av

There is no requirement to use this registration form for the purposes

gränsöverskridande distansförsäljning hos Folkhälsomyndigheten.

of the registration of cross-border distance sale with the Public Health
Agency of Sweden.

Till vem ska jag skicka
registreringsblanketten?

To whom should I address the
registration form?

Blanketten kan skickas in till Folkhälsomyndigheten antingen via e-post

The registration form can be sent to the Public Health Agency of

eller post.

Sweden either via e-mail or mail.

E-postadress:

E-mail address:

• info@folkhalsomyndigheten.se

• info@folkhalsomyndigheten.se

Vänligen ange Registrering gränsöverskridande distansförsäljning

Please use Registration cross-border distance sale as the subject.

som ämne.

Addresses:

Postadresser:

• Folkhälsomyndigheten, the Public Health Agency of Sweden, Unit for

• Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 171 82 Solna

Tobacco Prevention, 171 82 Solna

• Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 831 40

• Folkhälsomyndigheten, the Public Health Agency of Sweden, Unit for

Östersund

Tobacco Prevention, 831 40 Östersund

Frågor om gränsöverskridande
distansförsäljning

Questions about cross-border distance
sales

Har du frågor om gränsöverskridande distansförsäljning kan de

Questions about cross-border distance sale could be sent via e-

skickas in via e-post till: info@folkhalsomyndigheten.se

mail to: info@folkhalsomyndigheten.se

Vänligen ange Fråga om gränsöverskridande

Please use Question about cross-border distance sale as the

distansförsäljning som ämne.

subject.
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