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Konkurrensavdelningen

PTS information om behandling av
personuppgifter i registret Fasit
PTS för ett register med benämningen ”Fasit” över verksamheter som är
anmälda till myndigheten enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK). I, och i anslutning till, registret behandlar PTS följande
personuppgifter: kontaktnamn, e-post, telefonnummer och titel.
Syftet med personuppgiftsbehandlingen i, och i anslutning till, Fasit är för att
PTS ska kunna administrera och kommunicera med anmälda verksamheter,
bland annat vad gäller fakturering av avgifter enligt 8 kap. 17-18 §§ LEK.
Eftersom PTS är skyldigt att hantera anmälningar och avgifter enligt LEK så är
det nödvändigt för myndigheten att hantera vissa personuppgifter. Den rättsliga
grunden för registreringen av personuppgifter är därför myndighetsutövning,
enligt artikel 6.1(e) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
Syftet med personuppgiftsbehandlingen är också för att PTS ska ha tillgång till
kontaktuppgifter till personer i anmälda verksamheter, vilket är nödvändigt för
att myndigheten effektivt ska kunna bedriva tillsyn, lösa tvister och genomföra
utredningar. De rättsliga grunderna för denna personuppgiftsbehandling är
utförande av allmän uppgift respektive myndighetsutövning, enligt artikel 6.1(e)
dataskyddsförordningen.
Personuppgifter i registret Fasit raderas när PTS tar emot en begäran om
ändring av kontaktperson. Behandlingen av personuppgifter i andra IT-miljöer
än registret – som är nödvändiga för administration och fakturering – gallras
när varje enskild arbetsuppgift är avslutad.
Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS,
se kontaktuppgifter nedan. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om
dig själv kan du kontakta PTS.
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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:
Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm
E-post: anmalningsplikt@pts.se eller pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00
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