
Post- och telestyrelsen 

Upplysning med anledning av framställan om 
registerkontroll 
Verksamhetsutövare 

Företag eller motsvarande Person- eller organisationsnummer 

Postadress Postnummer och ort 

Verksamhetsutövaren upplyser härmed PTS om att de personer som anges under rubriken Personallista för 
registerkontrollframställan i denna blankett har 

genomgått godkänd säkerhetsprövningsintervju, och har av verksamhetsutövaren bedömts som 
lojala mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagslagen (SFS 2018:585) och i övrigt som 
pålitliga ur säkerhetssynpunkt (3 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen). 

lämnat sitt samtycke till att registerkontroll och i förekommande fall särskild personutredning får 
göras (3 kap. 18 § säkerhetsskyddslagen). 

upplysts om den tystnadsplikt som råder (5 kap. 1-2 §§ säkerhetsskyddslagen). 

Personallista för registerkontrollframställan 

1 Namn Titel 

Personnummer Arbetsgivare 

Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

2 Namn Titel 

Personnummer Arbetsgivare 

Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

3 Namn Titel 

Personnummer Arbetsgivare 

Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

4 Namn Titel 

Personnummer Arbetsgivare 
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 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

5 Namn Titel 

 Personnummer Arbetsgivare 

 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

6 Namn Titel 

 Personnummer Arbetsgivare 

 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

7 Namn Titel 

 Personnummer Arbetsgivare 

 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

8 Namn Titel 

 Personnummer Arbetsgivare 

 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

9 Namn Titel 

 Personnummer Arbetsgivare 

 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

10 Namn Titel 

 Personnummer Arbetsgivare 

 Avtalsnummer PTS beslutsnummer 

 
 
 
 
 

Namn 

Handläggare 
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PTS kontaktuppgifter 

Ifylld blankett skickas till registerkontroll@pts.se 

 
PTS information om behandling av personuppgifter 

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: Namn, personnummer, e-postadress. 

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att upprätta ett administrativt register över registerkontrollerad 
personal. 

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. 

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS. 

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även 
till Datainspektionen. 

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att 
handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att 
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas 
därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. 

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se  
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