Ansökan om tillstånd att teckna separata avtal
om betaltjänster till och från myndigheten
Blanketten och utkast till avtal återsänds till:
Riksgälden, Statens internbank, 103 74 Stockholm

Myndighet:

Organisationsnummer:

Postadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

E-postadress:

Ange vilka särskilda skäl som föreligger för ansökan om separata avtal

Ange vilken/vilka betaltjänster som ska omfattas av
det separata avtalet

Ange betaltjänstleverantörens namn
och organisationsnummer

Kort beskrivning av betaltjänsterna

Ange på vilket sätt avtalet om betaltjänster uppfyller villkoren*. Redogör bl.a. för kostnadseffektiviteten och vilka risker
som är förknippade med avtalet.

□ Utkast till avtal om betaltjänster bifogas
Underskrift av behörig företrädare för myndigheten
Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

* enligt 9 § förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Information avseende Riksgäldens behandling av personuppgifter
Med anledning av reglerna i EU:s dataskyddsförordning, DSF (även kallad GDPR, General Data
Protection Regulation) som började gälla den 25 maj 2018 följer här information om hur Riksgälden
behandlar dina personuppgifter.
Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen sker som ett led i myndighetsutövning.
Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och om det
föreligger felaktiga personuppgifter har du rätt att begära att dessa rättas. Du har i vissa fall även rätt
att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, begära överföring eller radering av de
uppgifter som behandlas.
Du har även rätt att göra invändningar mot Riksgäldens behandling. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på e-postadress riksgalden@riksgalden.se.
Du kan kontakta oss vid frågor kring dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@riksgalden.se.
Om du skulle vilja framföra klagomål på Riksgäldens behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet
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