Behörighet till SIBS
Blanketten återsänds till:
Riksgälden, Statens internbank, 103 74 Stockholm

Avser
Ändrade uppgifter/behörighet
Typ av behörighet
Handläggare

Administratör

Intressent

Myndighet:
Postadress:

Organisationsnummer:
Ort:

Namnteckning:

Datum:

Namnförtydligande:

Personnummer:

E-post:

Telefon:

ÅÅMMDD-XXXX

Underskrift av generaldirektören eller av generaldirektören bemyndigad person1
(bifoga arbetsordningen om annan än generaldirektören skriver på)
Namnteckning:

Datum:

Namnförtydligande:

Befattning:

Bekräftas av Riksgälden
Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

1 Riksgälden

behandlar personuppfter i enlighet med gällande regelverk avseende dataskydd. Både den som behörigheten avser och företrädaren som
godkänner behörigheten ska ta del av informationen i bilagan "Information avseende Riksgäldens behandling av personuppgifter i SIBS".
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Information avseende Riksgäldens behandling av
personuppgifter i SIBS
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.
I SIBS används BankID på kort för inloggning och signering. För att kunna logga in och
signera med BankID behöver du och din myndighet lämna nödvändiga personuppgifter
till Riksgälden. Riksgälden anlitar personuppgiftsbiträde för del av behandlingen av
personuppgifter. Utöver detta personuppgiftsbiträde så delar inte Riksgälden 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.
Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen sker som ett led i
myndighetsutövning.
Riksgälden sparar dina personuppgifter i SIBS enligt Arkivlagen (1990:782),
Bokföringsförordningen (2000:606) samt RA-MS 2015:50 Riksarkivets
myndighetsspecifika föreskrifter om gallring.
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 tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

