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Ansökningsblankett om tillstånd för användning av 
Nationellt företagsnummer i 90-serien / Application form 
for licence for the use of national corporate number in the 
90 series 

Juridiska personer och näringsidkare (inte privatpersoner) kan ansöka om tillstånd för nationella 
företagsnummer. Fyll i blanketten och skicka den per post eller inskannad med underskrift till 
pts@pts.se. Innehavaren måste själv vända sig till en operatör för att få numret öppnat och 
implementerat i de allmänna elektroniska kommunikationsnäten. Numret får endast användas för 
innehavarens egen verksamhet eller egna tjänster. Numret får inte användas för betalteletjänster. 
Numret kan inte nås från utlandet.   

Legal persons and corporations (not private individuals) may apply for a license to use National 
corporate numbers. Fill out the form and send it by mail or inscribed with signature to pts@pts.se. 
The holder of the number must turn to an operator to have the number opened and implemented 
in the public electronic communications networks. The number may only be used for the holder’s 
own business or own services. The number may not be used for premium rate services. The 
number can not be reached from abroad. 

Om den sökande och kontaktuppgifter / About the applicant and contact details 

Företagsnamn / Name of company/Undertaking  Organisationsnummer / Registration No  
 
 

Postadress / Postal address 
 

Telefon / Telephone No 
  

Postnummer, postort och land / Postcode, town/city and country 
 
 

Mobiltelefon / Mobile No 
 
 

Kontaktperson / Contact person 
 
 

Webbplats / Web site 
 
  

E-postadress till kontaktpersonen / E-mail address of the contact person 
 

Fakturaadress / Invoice address 
 
 

mailto:pts@pts.se


 

Nationellt företagsnummer (endast ett nummer per blankett) / National corporate number (only 
one number per form) 

Numret ska användas för / The number should be used for 

 

Önskat nummer / Requested number 

 

Namn på operatör som ska hantera numret / Name of the operator that shall handle the number 

 

Datum (månad, år) då driftsättning av numret ska ske / Date (month, year) when the number is to be put into operation 

 

 

 

Underskrift1 / Signature2 

Ort och datum / Place and date  

 

Underskrift (firmatecknare) / Signature (authorised signatory) 

Namnförtydligande / Print name / clarification of signature 

 

                                                 

1 Bifoga handlingar som styrker att den som undertecknar ansökan har rätt att teckna sökandens firma, t.ex. aktuellt 
registreringsbevis från Bolagsverket eller fullmakt som behörig företrädare eller kopia på föreningsstadgar. 
2 Attach documents that prove that the signatory has the right to sign the applicant's firm, e.g. current certificate of 
registration from the Swedish Companies Registration Office or a power of attorney as authorized representative or a copy 
of relevant statues. 



 

PTS information om behandling av personuppgifter 

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, telefonnummer, 
mobiltelefonnummer och personnummer (personnummer krävs för att e-tjänster ska kunna 
användas). 

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är hantering av nummertillstånd. Eftersom det i PTS 
uppdrag ingår att utfärda nummertillstånd och registrering av personuppgifter är nödvändig för 
utfärdandet av nummertillstånd, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen s.k. 
myndighetsutövning. De personuppgifter du lämnar till PTS bevaras i enlighet med 
arkivlagstiftningen. 

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 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

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  
 

PTS information on processing of personal data 

PTS processes the following personal data about you: name, e-mail address, telephone number, 
mobile telephone number and civil registration number (civil registration number required for e-
services to be used). 

The purpose of personal data processing is the handling of numbering licenses. Since PTS's tasks 
includes issuing numbering license and registering personal data is necessary for issuing 
numbering license, the legal basis for personal data processing is the so-called exercise of public 
authority. The personal data you provide to PTS are kept in accordance with the Archives Act. 

If you want to change, add or delete data about yourself, contact PTS. 

If you want to know what information is stored about you, contact PTS. 

If you want to complain about something concerning the processing of your personal data, please 
contact PTS. You can also turn to the Swedish Privacy Protection Authority (IMY). 

Since PTS is a government agency, the authority is subject to the right of public access to 
information. This means that documents of the authority, including personal data, may become 
official documents that may be disclosed to the person requesting it. In some cases, however, 
information may be classified as secret and therefore not disclosed. Read more about the right of 
public access to information and secrecy on the government website. 

PTS data protection officer can be contacted at dataskyddsombudet@pts.se   
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