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Behandling av personuppgifter vid 

samråd i ärende 15-7200  

Post- och Telestyrelsen (PTS) behandlar följande personuppgifter i ärende med 
dnr. 15-7200: Namn, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall 
yrkestitel. Personuppgifterna är inhämtade från PTS diarium och myndighetens 
register (”Fasit”) över anmälda verksamheter enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (LEK). Personuppgifter kommer också att 
samlas in från berörda parter under samrådet. 

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är för att PTS ska samråda med 
berörda parter, enligt 8 kap. 10 § 1 p. LEK. De yttranden som kommer PTS 
tillhanda i samrådet kommer att utgöra ytterligare underlag för PTS avgränsning 
av marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) samt 
marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b), enligt 8 kap. 
5 § LEK. Eftersom PTS måste samråda med berörda parter om vi har för 
avsikt att avgränsa en marknad som skiljer sig från den som framgår av 
Europeiska kommissionens rekommendation, så är det nödvändigt att behandla 
personuppgifter med hänvisning till utförande av en allmän uppgift, enligt 
artikel 6.1(e) dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679). 

Syftet med personuppgiftsbehandlingen i yttranden som kommer PTS tillhanda 
är också för myndighetens bedömning av konkurrenssituationen på den aktuella 
marknaden samt, om vi bedömer att det inte råder effektiv konkurrens, 
identifiering av företag med betydande marknadsinflytande samt åläggande av 
skyldigheter, enligt 8 kap. 6 § LEK. Den rättsliga grunden för 
personuppgiftsbehandling i detta avseende är myndighetsutövning, enligt artikel 
6.1(e) dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).  



  Sida 

2(2) 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 2 
 

PTS kommer också att behandla personuppgifter för arkivändamål, i enlighet 
med 3 § 3 st. arkivlagen (1990:782). Eftersom PTS måste bevara 
personuppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen är den rättsliga grunden 
för personuppgiftsbehandlingen rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1(c) 
dataskyddsförordningen. 

PTS kommer minst en gång per år, samt vid ärendets avslut, att radera 
personuppgifter i ärende 15-7200 som inte längre behandlas och som 
myndigheten inte behöver arkivera i enlighet med arkivlagen.  

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig 

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, se kontaktuppgifter nedan.  

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 kontaktuppgifter:  

PTS, Box 5398  
102 49, Stockholm  
pts@pts.se  
Tel. växel: 08-678 55 00 


