Överlåtelseblankett - nummertillstånd / Transfer
form - numbering licence
Överlåtande part - Kontaktuppgifter / Transfering party - Contact details
Företag/Namn / Undertaking/Name

Organisationsnummer / Company/Organisation registration
number

Postadress / Postal address

Telefon / Telephone

Ortsadress (postnummer, ortsnamn och land) / District address
(postcode, place name ans country)

Mobiltelefon / Mobile telephone

Kontaktperson inom företaget / Contact person within the
undertaking

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

Förvärvande part - Kontaktuppgifter / Acquistion party - Contact details
Företag/Namn / Undertaking/Name

Organisationsnummer / Company/Organisation registration
number

Postadress / Postal address

Telefon / Telephone

Ortsadress (postnummer, ortsnamn och land) / District address
(postcode, place name ans country)

Mobiltelefon / Mobile telephone

Kontaktperson inom företaget / Contact person within the
undertaking

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

Fakturaadress / Billing address

Post- och telestyrelsen / Swedish Post and Telecom Authority
Box 5398

Visiting address:

Telephone: +46 8 678 55 00

SE-102 49 Stockholm

Valhallavägen 117 A

Telefax: +46 8 678 55 05

Sweden

www.pts.se

pts@pts.se

Verksamhet för förvärvande part / Operation acquistion party
Är er verksamhet anmäld 1 i Sverige? / Is your operation notified 2 in Sweden?
Ja / Yes

Nej / No

Sökandens elektroniska kommunikationsnät / The applicant’s electronic communications network
Eget kommunikationsnät / Own network

Hyrt kommunikationsnät / Leased network

Redovisning av sökandes ägandeförhållanden / Description of applicant’s ownership situation

Beskriv ert svenska elektroniska kommunikationsnät och nätelement, inkluderande andra aktörer som sköter delar av ert
kommunikationsnät på kontraktsbasis (nätbild i bilaga) / Describe your Swedish electronic communication network and network
elements, including other entities that handle parts of your network on contractual basis (network diagram in an annex)

Pågår förhandlingar gällande samtrafik / Are negotiations in progress regarding interconnection
Nej / No

Ja / Yes

Avtal slutits / Contract concluded

Verksamhet som inte är anmälningspliktig där behov föreligger av nummerkapacitet, ska beskrivas utförligt (i bilaga) / Operation
that is not subject to notification obligation but for which there is a need of numbering capacity shall be described in detail (in an
annex)

Information om anmälningsplikt finns på PTS webbplats:
https://pts.se/sv/bransch/telefoni/anmalningsplikt/.
2 Information about notification of operators is available on PTS web site:
https://pts.se/sv/bransch/telefoni/anmalningsplikt/.
1

Nummertillstånd som ska överlåtas / Numbering licence that shall be transfered
Ange vilken typ av nummerkapacitet (t.ex. E.164-nummer (inkl. in-porterade E.164-nummer), operatörsprefix, nationellt
företagsnummer (90-serien), NDC eller teknisk kod (t.ex. ISPC, MNC, NSPC, dirigeringsprefix vid NP) och vilka
nummer/nummerserier som ska överlåtas alternativt all tilldelad nummerkapacitet / Indicate what kind of numbering capacity
(e.g. E.164 number (including in-ported E.164 numbers), operator prefix, national corporate number (90 series) or technical
resources (e.g. ISPC, MNC, NSPC, routing number for number portability) that shall be transferred or all assigned number capacity

Övriga upplysningar / Supplementary information

Underskrift 3 överlåtande part / Signature 4 transfering party
Ort och datum / Place and date
Underskrift (firmatecknare) / Signature (signatory power)

Namnförtydligande / Print name

Underskrift 5 förvärvande part / Signature 6 acquistion party
Ort och datum / Place and date
Underskrift (firmatecknare) / Signature (signatory power)

Namnförtydligande / Print name

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.
4
Attach documents that prove that the signatory has the right to sign the applicant's firm, eg. current
certificate of registration from the the Swedish Companies Registration Office or a power of attorney as
authorized representative.
5
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.
6
Attach documents that prove that the signatory has the right to sign the applicant's firm, eg. current
certificate of registration from the the Swedish Companies Registration Office or a power of attorney as
authorized representative.
3

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 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

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 the processing of your personal data, please contact PTS and also to the
Swedish Data Protection Authority.
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 officier can be contacted at dataskyddsombudet@pts.se

