Post- och telestyrelsens e-tjänst för tillståndsgivning
Med hjälp av e-tjänsten för tillståndsgivning kan du ansöka om tillstånd att använda radiosändare, få
tillstånd beviljat och ändra i ditt befintliga tillstånd.
Webbtjänsten är tillgänglig för dig som vill ansöka om ett tillstånd eller som redan är tillståndshavare.
I webbformuläret ska du lämna vissa personuppgifter, bland annat namn och personnummer.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Post- och telestyrelsen (PTS) är en statlig myndighet som beviljar tillstånd att använda radiosändare
med stöd av bestämmelserna i 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Dina personuppgifter behövs, och PTS har rätt att registrera dem, för att bevilja tillstånd.
Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in genom webbformuläret.
I samband med faktureringen av årsavgifter för tillståndet kontrollerar PTS uppgifterna mot
folkbokföringsregistret.
När tillståndet är beviljat överförs uppgifterna till PTS frekvens- och tillståndsregister respektive PTS
diarium. Uppgifterna behandlas också i en intern transaktionsdatabas.
Därutöver överförs uppgifterna till Sjöfartsverkets räddningstjänstcentral (JRCC) i Göteborg.
Inga uppgifter lagras i webbtjänsten.
Vem har åtkomst till uppgifterna?
Behöriga tjänstemän på PTS och JRCC har åtkomst till uppgifterna.
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna i frekvens- och tillståndsregister respektive PTS diarium utgör verksamhetsstöd
och bevaras för framtida behov.
Uppgifterna i transaktionsdatabasen raderas däremot årsvis.
Vad har du för rättigheter?
Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till
Datainspektionen.
Du kan via webbtjänsten själv rätta eventuellt felaktiga uppgifter i ditt tillstånd.
Om du vill veta vilka uppgifter PTS har sparat om dig kan du begära ett registerutdrag.
Om du inte vill att PTS lämnar ut dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, kan du bocka i rutan
på ansökningsblanketten som anger att du vill slippa.

Du kan alltid vända dig till PTS för att få hjälp med ansökan och frågor som gäller ditt tillstånd.

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




Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net
Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal
Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoner, ring via Texttelefoni

