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Förfrågan om köp av tjänsten 
Fordonsurval 

För att få ta del av uppgifter från Transportstyrelsen måste samtliga frågor i blanketten vara besvarade och 
tydligt redogjorda för. 

Uppgift om köpare/personuppgiftsansvarig 
Fakturareferens (om behov av specifik referens på faktura) Kundnummer (om tidigare kund) 

Organisation/Namn Organisations-/Personnummer 

VAT-nummer (endast utländsk 
kund) 

Fakturaadress 

Postnummer Postort 

Kontaktperson 

Mobilnummer E-postadress 

Transportstyrelsen har ett tilldelat mandat att sälja information från vägtrafikregistrets fordonsdel. Mandatet 
framgår av Förordning (2008: 1300) med instruktion för Transportstyrelsen. 

För att myndigheten ska kunna sälja uppgifter måste köparens syfte med behandlingen av uppgifter vara 
förenligt med något av de ändamål som framgår av 2 kap. 5 § 1-6 p. och 6 § Vägtrafikdatalag (2019:369). 

All behandling av personuppgifter måste även vara förenlig med gällande dataskyddslagstiftning. 

Det är viktigt att det tydligt framgår av svaren i blanketten hur uppgifterna från vägtrafikregistret kommer att 
behandlas – det är även viktigt att begränsa behandlingen till de uppgifter som är relevanta och nödvändiga 
för den verksamhet där uppgifterna kommer att behandlas. 

Den ifyllda blanketten skickas till fordonsurval@transportstyrelsen.se. 

Vid eventuella frågor, kontakta oss via ovanstående e-postadress. 
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1. För vilket/vilka ändamål avser ni att behandla/använda uppgifter från vägtrafikregistret?
Köp medges endast vid behandling enligt ändamål som framgår av 2 kap. 5 § 1-6 p. och 6 §
Vägtrafikdatalag (2019:369).Se förtydligande av ändamål på sidan 5.

☐ Statlig eller kommunal författningsstyrd verksamhet
☐ Allmän eller enskild verksamhet där uppgift om fordonsägare utgör underlag för prövningar eller 

beslut
☐ Försäkringsgivning
☐ Trafiksäkerhetsändamål
☐ Miljöändamål
☐ Kontroll av ägande- eller förfoganderätt vid omsättning av fordon
☐ Aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter i redan befintliga kund- eller 

medlemsregister
☐ Uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring
☐ Behandling av tekniska data för uppgift om fordonets beskaffenhet eller utrustning
☐ Statistiska ändamål
☐ Arkivändamål
☐ Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål

2. Beskriv och motivera hur ni kommer att använda/behandla uppgifterna
a. Motivera tydligt hur ni kommer att behandla uppgifterna frånvägtrafikregistret för varje ändamål som

ni uppgett under fråga 1.

b. Om ni avser att genomföra utskick för direktmarknadsföring, beskriv på vilket sätt ni kommer att
kontakta potentiella kunder.
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3. Hur länge kommer ni att spara uppgifterna?

Beskriv och motivera hur länge ni kommer att spara uppgifterna. Redogör för varje ändamål ni
uppgett under fråga 1.

4. Vilken rättslig grund har ni för behandling av personuppgifter?

Motivera tydligt och hänvisa till tillämplig bestämmelse i Artikel 6.1 a-f), Dataskyddsförordningen 
(GDPR).Se förtydligande av rättslig grund på sidan 6.

5. Vem eller vilka har författat svaren i blanketten?

Uppge namn, efternamn och titel.

☐ Härmed intygas att ni tagit del av och godkänner Allmänna villkor för Fordonsurval av fordons- 
och ägaruppgifter ur Vägtrafikregistret samt att de uppgifter ni lämnat är sanningsenliga och
korrekta.

Datum: 
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Begreppsordlista 
  

Personuppgifter All slags information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk person som är i livet. Ett 
registreringsnummer eller chassinummer betraktas 
som en personuppgift i de fall fordonet ägs av en 
fysisk person.  

  

Behandling av personuppgifter Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas ifråga 
om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk 
väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, 
organisering, lagring, bearbetning eller ändring, 
återvinning, inhämtande, användning, utlämnande 
genom översändande, spridning eller annat 
tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 
samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. 

  

Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen med och medlen för 
behandling av personuppgifter.  

  

Personuppgiftsbiträde Den som behandlar uppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. 

  

Personuppgiftsbiträdesavtal Ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige 
och personuppgiftsbiträdet som reglerar biträdets 
behandling av personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. 

  

Samtycke Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring 
genom vilken den registrerade, efter att ha fått 
information, godtar behandling av uppgifter som rör 
honom eller henne. 
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Förtydligande av ändamål som framgår av fråga 1 
  

Statlig eller kommunal författningsstyrd verksamhet. För att kunna medges köp måste behandlingen av 
uppgifter regleras i lag som gäller för stat eller 
kommun. 

  

Försäkringsgivning. För att kunna medges köp måste behandling vara 
reglerad i lag som gäller för försäkringsbolag. 

  

Allmän eller enskild verksamhet där uppgift om 
fordon eller fordonsägare utgör underlag för 
prövningar eller beslut. 

För att kunna medges köp måste behandlingen ske 
inom sådan verksamhet där uppgifter behövs för att 
fastställa prövning eller beslut. Transportstyrelsen 
ställer krav på att verksamheten ska vara 
organiserad. 

  

Information om fordon eller fordonsägare för 
trafiksäkerhetsändamål. 

För att kunna medges köp måste uppgifterna 
behandlas för ändamål som avser trafiksäkerhet, 
exempelvis återkallelse av fordon. 

  

Information om fordon eller fordonsägare för 
miljöändamål. 

För att kunna medges köp måste uppgifterna 
behandlas för ändamål som avser miljö kopplat till 
fordon, exempelvis byggnation av elbilsstationer. 

  

Information om fordonsägare för att i den allmänna 
omsättningen av fordon förebygga brott. 

För att kunna medges köp måste uppgifterna 
behandlas för ändamål som avser att förebygga 
brott. 

  

Behandling av tekniska data för uppgift om fordonets 
beskaffenhet eller utrustning. 

För att medges köp får behandlingen endast omfatta 
tekniska data. Registreringsnummer och 
chassinummer får även behandlas. 

  

Aktualisering, komplettering eller kontroll av 
information om fordonsägare som finns i kund- eller 
medlemsregister eller liknande register. 

För att kunna medges köp måste uppgifterna 
behandlas för ett bolags befintliga kundregister. De 
kunder ett bolag avser att uppdatera måste stå i en 
redan etablerad relation med bolaget och detta ska 
kunna uppvisas vid prövning. Ändamålet gäller inte 
för prospektregister. 

  

Urval för direkt marknadsföring. För att kunna medges köp måste uppgifterna 
behandlas för direkt marknadsföring som är 
fordonsrelaterad. Ändamålet gäller sådan 
marknadsföring som sker genom brev. 
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Förtydligande av rättslig grund som framgår av fråga 4 
  

a) Den registrerade har lämnat sittsamtycke till att 
dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera 
specifika ändamål. 

Samtycke måste ha inhämtats för samtliga 
personuppgifter som den sökande önskar köpa från 
Transportstyrelsen och samtycke (opt in) ska ha 
inhämtats och visats upp innan köpet godkänns. 

  

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal 
i vilket den registrerade är part eller för att vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett 
sådant avtal ingås. 

Det ska finnas ett tydligt avtal eller en tydlig koppling 
mellan den sökande och den registrerade eller en 
ömsesidig avsikt att ingå ett avtal. Ett antagande från 
den sökandes sida att ingå ett avtal är inte tillräckligt 
för att utgöra rättslig grund för behandling av 
personuppgifter. 

  

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en 
rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige. 

Den rättsliga förpliktelsen ska framgå av lag eller 
förordning. 

  

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda 
intressen som är avgrundläggande betydelse för den 
registrerade eller för annan fysiskperson. 

Med grundläggande betydelse avses behandling som 
kan vara avgörande för den registrerades liv och 
hälsa. 

  

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift 
av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Med allmänt intresse avses en behandling som är 
reglerad i nationell lagstiftning. 

  

f) Behandlingen är nödvändig förändamål som rör 
den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts 
berättigade intressen, om inte den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter väger 
tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt 
när den registrerade är ett barn. 

Direkt marknadsföring kan betraktas som ett 
berättigat intresse. 

 


	Uppgift om köpare/personuppgiftsansvarig
	1. Beskriv och motivera hur ni kommer att använda/behandla uppgifterna
	2. Hur länge kommer ni att spara uppgifterna?
	3. Vilken rättslig grund har ni för behandling av personuppgifter?
	4. Vem eller vilka har författat svaren i blanketten?
	Begreppsordlista
	Förtydligande av ändamål som framgår av fråga 1
	Förtydligande av rättslig grund som framgår av fråga 4

	Ange fakturareferens om behov finns av specifik referens på fakturan: 
	Ange kundnummer om ni sedan tidigare är kund: 
	Ange organisation/namn: 
	Ange organisations- eller personnummer: 
	Ange VATnummer om utländsk kund: 
	Ange fakturaadress: 
	Ange postnummer: 
	Ange postort: 
	Ange kontaktperson: 
	Ange mobilnummer: 
	Ange Epostadress: 
	Statlig eller kommunal författningsstyrd verksamhet: Off
	Allmän eller enskild verksamhet där uppgift om fordonsägare utgör underlag för prövningar eller beslut: Off
	Försäkringsgivning: Off
	Trafiksäkerhetsändamåly: Off
	Miljöändamål: Off
	Kontroll av ägande eller förfoganderätt vid omsättning av fordon: Off
	Aktualisering komplettering eller kontroll av uppgifter i redan befintliga kundeller: Off
	Uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring: Off
	Behandling av tekniska data för uppgift om fordonets beskaffenhet eller utrustning: Off
	Statistiska ändamål: Off
	Arkivändamål: Off
	Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål: Off
	Motivera tydligt hur ni kommer att behandla uppgifterna från vägtrafikregistret för varje ändamål som ni uppgett under fråga 1: 
	Om ni avser att genomföra utskick för direkt marknadsföring, beskriv på vilket sätt ni kommer att kontakta potentiella kunder: 
	Beskriv och motivera hur länge ni kommer att spara uppgifterna: 
	 Redogör för varje ändamål ni uppgett under fråga 1: 

	Motivera tydligt och hänvisa till lämplig bestämmelse i Artikel 6: 
	1 a-f), Dataskyddsförordningen (GDPR): 
	 Se förtydligande av rättslig grund på sidan 6: 


	Uppge namn, efternamn och titel på den eller de som författat svaren i denna blankett: 
	Härmed intygas att ni tagit del av och godkänner Allmänna villkor för Fordonsurval av fordons och ägaruppgifter ur vägtrafikregistret samt att de uppgifter ni lämnat är sanningsenliga och korrekta: Off
	Ange datum: 


