
 
 

Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll 

 

 

Jag bekräftar härmed att jag denna dag informerats om innebörden och omfattningen av följande: 

 

 att undertecknad lämnar medgivande enligt 19 § Säkerhetsskyddslagen för att genomföra 

registerkontroll. 

 

 begreppet sekretess (och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut 

allmänna handlingar) enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 att tystnadsplikten även gäller livet ut. 

 

 att sekretess kan råda enligt 15 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift som rör 

Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, 

myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös (utrikessekretess). 

 

 att sekretess kan råda enligt 15 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift som rör 

verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller 

som i övrigt rör totalförsvaret (försvarssekretess).  

 

 att sekretess kan råda för uppgifter i övrigt under förutsättning att uppgifterna omfattas av en paragraf i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 begreppet ”behörighet” enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och vad detta innebär i fråga om 

att överlämna en hemlig uppgift till annan person oavsett hur sådant överlämnande sker. 

 

 betydelsen av 19 kap. brottsbalken ”om brott mot rikets säkerhet”. 
 

 personuppgiftshantering hos Fortifikationsverket. 
 

 

 

______________________ ______________________ ______________________ 
Ort & datum         Namnteckning                     Namnförtydligande 

 

  

  
Personnummer 
 

      
Efternamn 
 

      

Förnamn 
 

      
Företag 
 

      
Anteckningar 

 
      

Projekt 
 
      



 
 
Information om behandling av personuppgifter 

Fortifikationsverket värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina 

personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Nu behöver vi spara och 

behandla personuppgifter om dig, det gäller: namn, personnummer och adress . Syftet med en sådan 

behandling är att kunna genomföra säkerhetsprövning inklusive registerkontroll samt för 

sekretessbevis som kan komma att användas som bevis i rättslig process avseende brott mot 

tystnadsplikt. Uppgifterna kommer att lagras i Fortifikationsverkets interna system.  

Vi tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 

rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse i enlighet med 

säkerhetsskyddslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för deltagande i 

verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd.  

Dina uppgifter kommer att sparas under så lång tid som uppgifterna är av betydelse för det ändamål 

som de har samlats in. Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftning om 

allmänna handlingar och myndigheters arkiv.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Säkerhetspolisen. Vi kan även komma att dela 

dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller enligt 

avtal. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Fortifikationsverket, 202100-4607, 631 89 Eskilstuna, 010-44 44 000, 

fortv@fortifikationsverket.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 

uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 

behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 

genom att kontakta oss.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@fortifikationsverket.se. Om du har klagomål på 

vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. 
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