Blankett för anmälan till att använda PTS e-tjänst för
incidentrapportering

Fyll i blanketten om du vill använda PTS e-tjänst för rapportering av incidenter. Du som anmäler
dig som operatörsadministratör blir ansvarig kontakt från ditt företag, vilket innebär att du kan
lägga upp behöriga användare, m.m. För mer information om de två olika inloggningsförfaranden
och personuppgiftsbehandling hos PTS, se bilaga. Skicka blanketten per post eller inscannad med
underskrift till incident@pts.se.
Företaget

Företagsnamn:
Organisationsnummer:

Operatörsadministratör 1

Välj inloggningssätt:

SMS-inloggning

E-legitimation

Namn:
E-postadress*:
Mobiltelefon**:
Telefon:
Personnummer***:
Administratör för:

Störningar

Integritetsincidenter

*

Angiven e-postadress utgör användarnamn i SMS-inloggning. För att registrera flera bolag, ange
unika e-postadresser.
**
Angivet mobiltelefonnummer används för tvåfaktorsinloggning per SMS och e-post.
***
Angivande av personnummer är endast obligatoriskt för inloggning med e-legitimation.
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Underskrift (operatörsadministratör 1)

Jag samtycker härmed till den behandling av mina personuppgifter som beskrivs i bilagan.
Ort och datum:
Underskrift
(operatörsadministratör):

Operatörsadministratör 2

Välj inloggningssätt:

SMS-inloggning

E-legitimation

Namn:
E-postadress*:
Mobiltelefon**:
Telefon:
Personnummer***:
Administratör för:

Störningar

Integritetsincidenter

*

Angiven e-postadress utgör användarnamnet i SMS-inloggning. För att registrera flera bolag,
ange unika e-postadresser.
**
Angivet mobiltelefonnumret används för tvåfaktorsinloggning med SMS och e-post
***
Angivandet av personnummer är endast obligatoriskt för inloggning med e-legitimation.
Underskrift (operatörsadministratör 2)

Jag samtycker härmed till den behandling av mina personuppgifter som beskrivs i bilagan.
Ort och datum:
Underskrift
(operatörsadministratör):

Underskrift (firmatecknare)

Jag intygar att ovanstående person(er) har rätt för företagets räkning att använda och administrera
användare och behörigheter i PTS e-tjänst för incidentrapportering.
Ort och datum:
Underskrift (firmatecknare):
Namnförtydligande:
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Bilaga - PTS behandling av personuppgifter i e-tjänsten för
incidentrapportering

För att använda PTS e-tjänst för incidentrapportering kan inloggning användas med:



e-legitimation och/eller
SMS-inloggning med s.k. tvåfaktorsautentisering.

PTS inhämtar vissa uppgifter om användaren för att genomföra en säker inloggning,
behörighetskontroll och administration av användare.
Vid användning av SMS-inloggning, behandlar PTS följande personuppgifter:




namn, och
kontaktuppgifter som e-postadress, mobil- och fast telefonnummer

Vid användning av e-legitimation behandlar PTS följande personuppgifter:





namn,
personnummer, och
kontaktuppgifter som e-postadress, mobil- och fast telefonnummer.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att åstadkomma för operatören ett säkert
och effektivt sätt att logga in, ta del av och använda systemet för att rapportera incidenter till
PTS. Då e-legitimationer kräver namn och personnummer för identifikation så behöver PTS
dessa uppgifter för detta. Behandlingen av kontaktuppgifter behövs för att kontakta användaren,
dels vid frågor som rör drift och förvaltning av tjänsten, dels vid frågor som rör inrapporterade
incidenter. Personuppgifterna behandlas även för att verifiera säkerheten och tillförlitligheten av
tjänsten genom s.k. drift- och säkerhetsloggar.
Personuppgifterna sparas endast så länge du finns anmäld som användare av tjänsten. Du kan när
som helst återkalla din anmälan och då kommer personuppgifterna att tas bort med undantag
från de uppgifter som finns i e-tjänstens drift- och säkerhetsloggar. Dessa gallras efter beslut i
enlighet med Riksarkivets föreskrifter.
Uppgifterna lämnas inte till någon tredje part eller till något annat land. Uppgifterna kan dock
komma att lämnas ut efter sekretessprövning i enlighet med offentlighetsprincipen.
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