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Anmälan – tillhandahållande av samhällsviktiga 

tjänster – digital infrastruktur 
 

Nyanmälan / ändring / avanmälan 

 Nyanmälan  

 Ändring av tidigare registrerade uppgifter, ange vad som ändrats 

 Avanmälan av anmälningspliktig verksamhet 

 

Sökande 

Företag Organisationsnummer 

Postadress Telefonnummer 

Ortsadress (postnummer, ortsnamn och land) Webbplats 

Kontaktperson inom företaget 

E-postadress till kontaktpersonen 
 

Mobiltelefonnummer till kontaktpersonen 
 

 

Verksamhet 

Berörd samhällsviktig tjänst: 

 Leverantör av auktoritativ DNS-tjänst 
Leverantör av DNS-tjänst i form av en auktoritativ namnservertjänst som har fler än 25 000 aktiva domännamn anslutna. 

 
 Leverantör av rekursiv DNS-tjänst 

Leverantör av DNS-tjänst i form av en rekursiv namnservertjänst som används av fler än 100 000 användare. 
 
 Registreringsenhet för toppdomäner 

Administration och förvaltning av domännamn på internet som utförs för toppdomäner med fler än 250 000 aktiva domäner. 
 

Kommentar angående berörd samhällsviktig tjänst (ej obligatorisk) 

Tillhandahålls den samhällsviktiga tjänsten I två eller flera medlemsstater? Om ja, i vilka medlemsländer 

 



 

______________________________________________________________________________________ 
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Anmälan av kontaktperson för incidentrapportering 

Förnamn Efternamn 

Mobiltelefon 
 

E-postadress till kontaktpersonen 

 
 Kontaktperson för incidentrapportering ska även vara ansvarig för incidentrapporteringskonto 

 

Anmälan av en eller flera ansvariga för incidentrapporteringskonto 

Förnamn  Efternamn 

Mobiltelefon E-postadress till kontaktpersonen 

Förnamn Efternamn  

Mobiltelefon E-postadress till kontaktpersonen 

Förnamn Efternamn  

Mobiltelefon E-postadress till kontaktpersonen 

 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift (firmatecknare) 

Namnförtydligande 
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PTS information om behandling av personuppgifter 

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, telefonnummer och 
mobiltelefonnummer. 

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att PTS ska ha tillgång till kontaktuppgifter till personer i 
anmälda verksamheter vilket är nödvändigt för att myndigheten effektivt ska kunna bedriva tillsyn och 
genomföra utredningar. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är därför 
myndighetsutövning respektive utförande av allmän uppgift.  

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. 

mailto:dataskyddsombudet@pts.se

