ANMÄLAN OM IDROTTSARRANGEMANG

Sida 1 (2)

(anmälan om offentlig tillställning enligt
2 kap. 5§ första stycket ordningslagen)
Datum

Diarienummer

Ansvarig anordnare
Org-/Personnummer

Företagsnamn/Förnamn och efternamn

Adress
Telefon

Postnummer
Telefon (Mobil)

Ort

E-postadress

Ansvarig fysisk person (anges endast om sökanden är en förening, bolag eller annan juridisk person)
Personnummer

Efternamn

Samtliga förnamn

Adress
Telefon

Postnummer
Telefon (Mobil)

Tilltalsnamn
Ort

E-postadress

Uppgifter om tillställningen
Slag av anordning (tillställningens art och ändamål)

Dag eller tidsperiod

Klockslag

Plats

För övriga uppgifter som bör fogas med anmälan, se bilaga 1

Information om personuppgiftsbehandling i samband med din anmälan
Vid anmälan om idrottsevenemang enligt 2 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) behandlar Polismyndigheten de
personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s
dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i och med denna ansökan
behandlas som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala
föreskrifter. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din anmälan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock
maximalt i 5 år.
Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.
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Lä om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter på
Läs
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/

BILAGA 1

Sida 2 (2)

till anmälan/ansökan om idrottsarrangemang

UPPLYSNINGAR
Enligt 2 kap. 16 § ordningslagen (1993:1617) är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god ordning vid
tillställningen. Polismyndigheten kan dock, för att trygga allmän ordning och säkerhet vid evenemanget, besluta om villkor för
arrangemanget och uttag av polisresurser.
För att eventuella villkor och polisresurser ska bli väl avvägda och handläggningstiden kortare måste Polismyndigheten ha
tillräckligt underlag för bedömningen av arrangemanget utifrån ordnings- och säkerhetssynpunkt.

Till anmälan/ansökan ska därför bifogas:

•
•
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•
•
•
•

uppgift om vem som är säkerhetsansvarig,
säkerhetsplan/analys (innehållande riskbedömning, evenemangsbeskrivning, säkerhetspolicy,
organisationsbeskrivning, eventuella områdes-/händelsespecifika och övergripande planer),
karta/skiss, beskrivning av området,
förväntat antal besökare,
spel-/matchprogram eller motsvarande,
uppgift om vilka åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.

