Uppgiftsblankett för rapportering av
garanterade insättningar per kvartal enligt
3 kap. RGKFS 2016:2
Blanketten ska vara Riksgälden tillhanda senast den 24 januari 2021 och sänds till:
Riksgälden, Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, 103 74 Stockholm
Institutets namn

Organisationsnummer

Kvartal 1

SEK

Kvartal 2

SEK

Kvartal 3

SEK

Kvartal 4

SEK

Underskrifter av behöriga firmatecknare att de ovan lämnade uppgifterna är korrekta.
Ort och datum		

Ort och datum

Namnteckning		

Namnteckning

Namnförtydligande		

Namnförtydligande

Kontaktperson

E-post

Telefon (inkl riktnr)

Kontaktperson

Telefon (inkl riktnr)

E-post

Riksgälden behandlar personuppgifter i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Behandlingen avser de personuppgifter som institut, som omfattas av insättningsgarantin, lämnar till Riksgälden i
anslutning till uppgiftsblankett för rapportering av garanterade insättningar per kvartal enligt 3 kap. RGKFS 2016:2. De
personuppgifter som behandlas avser institutens firmatecknare och kontaktpersoner. Vi kontrollerar uppgifter om
firmatecknare och firmateckning i Bolagsverkets bolagsregister. Uppgifter om kontaktpersoner kan komma att användas
vid kontakt via e-post eller telefon.
Riksgälden bifogar ett informationsbrev om behandlingen av personuppgifterna som ska delges berörda personer. Vi vill
vänligen be er att vidarebefordra detta informationsbrev till behöriga firmatecknare som undertecknar blanketten samt de
kontaktpersoner som anges i blanketten.

Instruktioner för uppgiftsblankett
Skyldighet att rapportera
Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den
24 januari 2021 till Riksgäldskontoret rapportera summan av garanterade insättningar
vid utgången av varje kvartal under föregående år.
Uppgifterna om garanterade insättningar ska avse institutet och inte koncernen.
Observera att uppgifter som lämnas på denna blankett inte behöver vara
revisorsgranskade.
Garanterade insättningar
En insättning är enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti tillgodohavande som
avser inlåning på konto. Insättningsgarantin gäller dock sammanlagt högst 950 000
kronor för varje insättare och varje institut.
Ange institutets sammanlagda insättningar per utgången av kvartalet i den omfattning de
täcks av insättningsgarantin.
Beloppen ska anges i svenska kronor.
För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till svenska kronor
enligt den valutakurs som används vid bokslut för inlåning (bokslutskurs) för den 31
mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

Postadress: SE-103 74 Stockholm • Telefon: 08 613 45 00 • Fax: 08 20 46 94
E-post: riksgalden@riksgalden.se • Webbadress: www.riksgalden.se

Information avseende Riksgäldens behandling av
personuppgifter – Information till angiven kontaktperson
och firmatecknare
Riksgälden behöver samla in och behandla de kontaktuppgifter, personuppgifter, som
anges i uppgiftsblankett för rapportering av garanterade insättningar per kvartal enligt 3
kap. RGKFS 2016:2. Uppgiftsblanketten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Ändamålet med behandlingen är att kunna kontakta ett institut i samband med
hanteringen av rapporterade uppgifter av garanterade insättningar per kvartal samt
verifiera att uppgifterna är behörigt lämnade.
Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen sker som ett led i
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att sparas och bevaras för arkivändamål.
Avseende kontaktpersoner kommer Riksgälden endast erhålla personuppgifter från det
institut som du är kontaktperson för och har för denna behandling inte inhämtat
personuppgifter från annan part.
Riksgälden delar inte dina personuppgifter med någon part, om vi inte är skyldiga att göra
det enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU.
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 via de kontaktuppgifter som anges nedan i
sidfoten.
Om du skulle vilja framföra klagomål på Riksgäldens behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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