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Anmälan för tillgång till PTS e-tjänst för
inrapportering av uppgifter enligt
paketförordningen
Fyll i och skriv under blanketten för att använda e-tjänsten

För att få tillgång till PTS e-tjänst för paketförordningen krävs tillgång till elegitimation (BankID) och att företagsadministratören lämnar information till
PTS om sitt personnummer. I Bilaga 1 finns mer information om hur PTS
behandlar dina personuppgifter. Du som anmäler dig som
företagsadministratör blir ansvarig kontakt för företaget (tillhandahållaren av
paketleveranstjänster). Om nedanstående uppgifter ändras är ni skyldiga att
informera PTS om ändringen inom 30 dagar1.
Fyll i nedan blankett och e-posta den till paket@pts.se. Det går även bra att
posta blanketten till PTS Box 5398, 102 49 Stockholm, att: Hanna Riese. När
PTS har tagit emot er blankett kommer vi att informera vidare om hur och när
ni får tillgång till e-tjänsten.
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Se artikel 4.2 i paketförordningen

Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Telefon: 08-678 55 00

Box 5398

Valhallavägen 117 A

Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se

Blankett för anmälan – fyll i och returnera till PTS
Företagsuppgifter

Företagsnamn
Organisationsnummer

Företagsadministratör

Namn:
E-postadress:
Telefon:
Personnummer (obligatoriskt för att
få tillgång till e-tjänsten)
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Bilaga 1 - PTS behandling av
personuppgifter i e-tjänsten för
paketförordningen
För att använda PTS e-tjänst för inrapportering av uppgifter enligt
paketförordningen behöver företagsadministratören ha e-legitimation i form av
BankID. För att genomföra en säker inloggning, behörighetskontroll och
administration av användare inhämtar PTS vissa uppgifter om
företagsadministratören.
Vid användning av inloggning och signering med e-legitimation
behandlar PTS följande personuppgifter:
-

namn,
personnummer
kontaktuppgifter som e-postadress, mobil- och fast telefonnummer.

Syftet med behandlingen är att göra insamlingen säker och
effektiv

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att åstadkomma ett säkert
och effektivt sätt för företaget (tillhandahållaren av paketleveranstjänster) att
logga in, ta del av och använda e-tjänsten för att rapportera in uppgifter till
PTS. Eftersom e-legitimation kräver namn och personnummer för
identifikation är det nödvändigt att PTS samlar in vissa personuppgifter.
Behandlingen av kontaktuppgifter behövs för att vid behov kunna kontakta
företagsadministratören. Detta behov kan uppstå vid frågor som rör drift och
förvaltning av e-tjänsten eller vid frågor om inrapporterade uppgifter.
Personuppgifterna behandlas även för att verifiera säkerheten och
tillförlitligheten av e-tjänsten genom så kallade drift- och säkerhetsloggar.
Personuppgifterna kommer även att anges i PTS aktörsregister. Den rättsliga
grunden för behandlingen av personuppgifterna är allmänt intresse och rättslig
förpliktelse. Detta beror på att PTS som nationell tillsynsmyndighet för
paketförordningen är skyldig att begära in uppgifterna enligt förordningen.
Enligt arkivlagstiftningen är utgångspunkten att PTS ska bevara allmänna
handlingar. Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas så
länge de är nödvändiga för behandlingens ändamål. Uppgifterna lämnas inte till
någon tredje part eller till något annat land, men 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.
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Som företagsadministratör kan du kontakta PTS om du vill veta vilka uppgifter
som finns sparade om dig. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom
dataskyddsombudet@pts.se.Om du som företagsadministratör vill klaga på
behandlingen av personuppgifterna kan du utöver PTS, vända dig till
Datainspektionen.
För mer information om PTS behandling av personuppgifter se
www.pts.se/gdpr. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på
regeringens webbplats.
PTS kontaktuppgifter:

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm
E-post: pts@pts.se
Telefon: 08-678 55 00
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