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Allmänna villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan
1

Syfte
Villkoren avser Tillståndshavare till direktåtkomst eller direktanmälan som gör sökningar, eller lämnar in uppgifter för registrering, i vägtrafikregistret.

2
2.1

Villkorens giltighet och upphörande
Transportstyrelsen har vid var tid rätt att göra ändringar och tillägg i dessa villkor.

2.2

Dessa villkor gäller från och med den 1 juli 2019 och ersätter tidigare villkor. Villkoren gäller tillsvidare eller till dess att de av Transportstyrelsen förklarats ogiltiga, eller inte tillämpliga genom avtal, avtalsbilaga eller nya villkor.

3
3.1

Definitioner
Definitioner avseende personuppgiftsbehandling
Behandling av personuppgifter
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej,
såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning
eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring,
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Personuppgifter
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller
flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska,
genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Personuppgiftsansvarig
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ
som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer Ändamålen och medlen för
Behandlingen av Personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ
som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
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Registrerad
En identifierad eller identifierbar fysisk person i livet som en Personuppgift avser.
Ändamål
Avser den rättsliga grund för den behandling av personuppgifter som Tillståndshavaren har medgivande om elektronisk åtkomst till Vägtrafikregistret för.
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Övriga definitioner
Behörighetsgrupp
Utgör den gruppering av transaktioner som Tillståndshavaren tilldelats för att
kunna söka- eller lämna in uppgifter för registrering i Vägtrafikregistret.
Dataskyddslagstiftning
Avser
a)

den vid varje tidpunkt gällande lydelsen av 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), (”Dataskyddsförordningen”) samt

b) annan lagstiftning enligt unionsrätten eller svensk rätt (inklusive
sektorspecifik lagstiftning tillämplig på Transportstyrelsen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till sådan lagstiftning) som
från tid till annan, helt eller delvis, ersätter eller kompletterar Dataskyddsförordningen, samt
c)

domstolsavgöranden, beslut, riktlinjer och allmänna råd från relevanta myndigheter (inklusive Artikel 29-gruppen/Europeiska Dataskyddsstyrelsen) som från tid till annan är tillämplig på Behandling
av Personuppgifter.

Tredje land
Land utanför EU eller EES.
Tillståndshavare
Den som av Transportstyrelsen medgivits att söka uppgifter i Vägtrafikregistret
genom direktåtkomst eller att lämna in uppgifter för registrering i vägtrafikregistret genom direktanmälan.
Villkor
Villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan.
Vägtrafikregistret
Register fört av Transportstyrelsen som innehåller uppgifter om fordon och ägare
till dessa, körkortsbehörigheter, behörighet att föra fordon i taxitrafik, rätten att
bedriva yrkesmässig trafik, innehav av färdskrivarkort, fordonsbesiktningar, uppgifter för kontroll av betalning av felparkeringsavgifter m.m.
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4
4.1

Ändamål
Transportstyrelsen tillhandahåller endast sådana uppgifter ur vägtrafikregistret som
är nödvändiga för Tillståndshavarens verksamhet.

4.2

Tillståndshavaren får endast Behandla uppgifter ur vägtrafikregistret för Ändamål
som är förenliga med det eller de Ändamål som Tillståndshavaren prövats och godkänts för av Transportstyrelsen. Ändamålet ska omfattas av Tillståndshavares tilldelade Behörighetsgrupp och även vara relevant för verksamheten.

4.3

Förändras Tillståndshavarens Ändamålsgrundande verksamhet på ett sådant sätt
som kan inverka på rätten till direktåtkomst och/eller direktanmälan ska Transportstyrelsen inom skälig tid skriftligen meddelas om detta.

5
5.1

Personuppgiftsbehandling
Transportstyrelsen är ensamt Personuppgiftsansvarig för den Behandling av Personuppgifter som genomförs vid Tillståndshavares sökning och läsning av personuppgifter i vägtrafikregistret. Om det genomförs vidare Behandling av de personuppgifter som Tillståndshavaren sökt i vägtrafikregistret, är Tillståndshavaren ensamt
Personuppgiftsansvarig för sådan ytterligare Behandling.

5.2

Tillståndshavaren till direktanmälan är ensamt Personuppgiftsansvarig för den Behandling av Personuppgifter som genomförs vid anmälan av uppgifter för registrering i vägtrafikregistret.

5.3

All Behandling av Personuppgifter ska vara förenlig 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),
(”Dataskyddsförordningen”) samt annan lagstiftning enligt unionsrätten eller svensk
rätt (inklusive sektorspecifik lagstiftning tillämplig på Transportstyrelsen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till sådan lagstiftning) som från tid till annan,
helt eller delvis, ersätter eller kompletterar dataskyddsförordningen.

5.4

Det är endast tillåtet att till Tredje land överföra Personuppgifter om överföringen
kan anses vara förenligt med gällande dataskyddslagstiftning.

6
6.1

Tillståndshavarens ansvar
Tillståndshavare till direktanmälan ska följa de vid varje tidpunkt gällande instruktioner som Transportstyrelsen meddelar i dokumentet ”Instruktion Direktanmälan”
på https://www.transportstyrelsen.se/DA.

6.2

Tillståndshavaren ansvarar för att lämna information internt eller till annan berörd
part som genom dessa Villkor ges tillgång till Personuppgifter om att uppgifterna
inte får Behandlas i strid med Villkoren eller gällande Dataskyddslagstiftning.

7
7.1

Transportstyrelsens ansvar
Transportstyrelsen ansvarar för att inom ramarna för tilldelad Behörighetsgrupp
möjliggöra för Tillståndshavaren att genom direktåtkomst erhålla uppgifter från
Vägtrafikregistret eller genom direktanmälan lämna in uppgifter för registrering i
registret.

7.2

Transportstyrelsen ska inte belastas med ansvar för skada, brist, olägenhet eller kostnad som direkt eller indirekt härrör till tekniska fel i system genom vilket uppgifterna tillhandahålls eller på grund av att en eller flera uppgifter i vägtrafikregistret
är felaktiga.
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8
8.1

Förändring av behörighetsgrupp
Transportstyrelsen ska vid förändring av Behörighetsgrupp till Tillståndshavare av
medgivande för direktåtkomst eller direktanmälan till vägtrafikregistret lämna upplysning om förändringen.

8.2

Upplysning om förändring av Behörighetsgrupp ska lämnas på av Transportstyrelsen anvisad plats. Det åligger Tillståndshavare att löpande hålla den egna verksamheten uppdaterad om eventuella förändringar som publiceras av Transportstyrelsen.

9

Utbildning om direktanmälan
Såvitt avser direktanmälan ska användare vid en Tillståndshavare genomgå en utbildning som är godkänd av Transportstyrelsen, eller kunna styrka tidigare genomförd utbildning, innan uppgifter får lämnas in för registrering i Vägtrafikregistret.
Transportstyrelsen äger rätten att besluta om undantag från utbildningskravet för ett
eller flera verksamhetsområden.

10
10.1

Informationssäkerhet
Behörigheten till vägtrafikregistret är personlig och får inte ens tillfälligtvis överlåtas till någon annan. Som Personuppgiftsansvarig för sin verksamhet ska Tillståndshavaren vidta tekniska och andra åtgärder, som exempel fördelning av behörighet
och åtkomstbegränsningar, för att säkerställa att endast de användare som har behörighet att avvända sig av direktåtkomst eller direktanmälan, kommer att kunna göra
det.

10.2

Tillståndshavaren som har medgivande för direktanmälan är ansvarig för att de uppgifter som behandlas i vägtrafikregistret inte kan förändras i samband med obehörig
behandling, genom misstag eller genom tekniska fel.

10.3

Lösenord och andra uppgifter för inloggning mot vägtrafikregistret får inte lagras i
persondator, mobil plattform, terminal eller liknande.

10.4

Personer som slutar sin anställning eller som av andra skäl inte längre behöver ha
åtkomst till vägtrafikregistret, ska omedelbart fråntas sin behörighet. Ett meddelande om detta ska skickas till Transportstyrelsen eller i förekommande fall en
informationsförmedlare.

10.5

Anställd vid Tillståndshavaren som i sitt arbete saknar behov av tillgång till Personuppgifter i Vägtrafikregistret ska inte beredas åtkomst till uppgifterna. Tillståndshavaren ska tillse att endast den som har behov av åtkomst till Vägtrafikregistret bereds
lämplig behörighet.

11
11.1

Personuppgiften Skyddad
Namn- och adressuppgifter som är sekretessmarkerade i vägtrafikregistret eller folkbokföringsregistret ersätts med Personuppgiften Skyddad, 701 88 Örebro. Tillståndshavaren bereds genom direktåtkomst eller direktanmälan till vägtrafikregistret inte tillgång till namn- eller adressuppgifter som är sekretessmarkerade.

11.2

Uppgift som markerats med Personuppgiften skyddad, 701 88 Örebro, får inte behandlas om behandlingen innebär risk för att uppgifter om den Registrerade röjs
eller sprids till obehörig inom eller utanför den egna organisationen.
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12
12.1

Bristande, olovlig eller obehörig behandling
Om Tillståndshavaren har anledning att tro att en felaktig uppgift har lämnats genom
direktanmälan och att uppgiften har påverkat innehållet i vägtrafikregistret, ska Tillståndshavaren omedelbart anmäla detta till Transportstyrelsen.

12.2

Tillståndshavaren ska på Transportstyrelsens anmodan, utan skäligt dröjsmål, utreda
och korrigera sådana uppgifter i Vägtrafikregistret som är inaktuella, bristfälliga eller felaktiga. Transportstyrelsen rätt att lämna en sådan anmodan som avses i första
stycket är utan undantag begränsad till sådana uppgifter som Tillståndshavaren, eller
annan part för Tillståndshavaren räkning, lämnat för registrering i Vägtrafikregistret
genom direktanmälan.

12.3

Tillståndshavaren ska utan skäligt dröjsmål underrätta Transportstyrelsen om Tillståndshavaren får kännedom om, eller vid misstanke om, obehörig eller olovlig Behandling av uppgifter i vägtrafikregistret.

13
13.1

Återkallelse och omprövning av medgivande
Om Tillståndshavaren inte uppfyller villkoren eller förutsättningarna för medgivandet kan medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan komma att återkallas.

13.2

Transportstyrelsen förbehåller sig rätten att, vid var tid, ompröva Tillståndshavarens
behov av tillgång till vägtrafikregistret.

13.3

Tillståndshavaren har från tid till annan rätt att frånsäga sig medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan till Vägtrafikregistret. En sådan begäran ska innehålla
uppgift om Tillståndshavarens namn samt organisationsnummer och lämnas in till
Transportstyrelsen skriftligen. Transportstyrelsen ska inom 20 arbetsdagar hantera
en sådan begäran.

14
14.1

Väsentligt regelbrott eller missbruk av medgivande
Ett medgivande som med uppsåt eller av oaktsamhet missbrukas eller används i strid
med dessa villkor kan vid var tid omprövas av Transportstyrelsen.

14.2

Inte uttömmande exempel på väsentligt regelbrott eller missbruk:










Överlåtelse av åtkomst till obehörig eller till tredje part,
Tillståndshavare tillämpar uppgifter som inhämtats genom åtkomst till vägtrafikregistret för fakturering, för att konstruera faktureringssystem eller liknande,
uppgifter ur Vägtrafikregistret används för att uppdatera kundregister,
vid upprepade tillfällen lämna in felaktiga uppgifter för registrering i Vägtrafikregistret eller underlåtelse att till Transportstyrelsen rapportera att sådana
uppgifter lämnats in,
att som annan intressent än ett försäkringsföretag bakdatera ett eller flera trafikförsäkringsbevis som lämnas in för registrering i vägtrafikregistret,
uppgifter ur Vägtrafikregistret används för direktmarknadsföring,
användaruppgifter för åtkomst eller uppgifter ur Vägtrafikregistret sprids på
ett otillbörligt sätt,
åtkomst används för privata Ändamål, eller
åtkomst används för Ändamål som inte är förenliga med det eller de Ändamål för vilket eller vilka verksamheten har medgivande om åtkomst till Vägtrafikregistret för.
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15

Överlåtelse
Ett medgivande om direktåtkomst eller direktanmälan till Vägtrafikregistret får inte
utan beslut från Transportstyrelsen överlåtas till annan part eller organisation. Förbudet mot att utan Transportstyrelsens beslut överlåta ett medgivande gäller även
inom den egna koncernen vilken Tillståndshavaren eventuellt ingår i.

16

Tvist
Tvist angående tillämpningen av dessa villkor ska, om frågan inte prövas enligt tilllämplig svensk registerlagstiftning och/eller gällande dataskyddslagstiftning, avgöras i Sverige av svensk domstol och i enlighet med gällande svensk rätt.
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