Samtycke till registerkontroll
Jag samtycker till att registerkontroll får göras enligt 19 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Registerkontroll utförs med anledning av arbete i anläggningar och verksamhet som är av betydelse för
rikets säkerhet (landets infrastruktur). Jag är införstådd med att samtycket även gäller förnyande
kontroller så länge som jag innehar avtal/anställning/uppdrag i säkerhetsklassad befattning.
Vattenfall behandlar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Ort och datum:
Underskrift:

................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Namnförtydligande:

..........................................................................................................................

Var god fyll i information om uppdragsgivare/behörig beställare av registerkontrollen:
Namn
Vattenfallsbolag
Telefon/E-mail

Var god fyll i informationen om dig. För att kunna göra en registerkontroll krävs
fullständiga uppgifter, var god texta:
Efternamn
Samtliga förnamn
Tidigare efternamn
Personnummer/samordningsnummer
Nuvarande medborgarskap (samtliga länder) fr o m
ååmmdd
Bosatt i detta land/dessa länder de senaste fem åren:
Tidigare medborgarskap (samtliga länder) from-tom
Adress
Postnummer
Ort
E-mail
Telefon mobil
Vid konsult/entreprenörsuppdrag ange din
faktiska arbetsgivare/befattning:
Vid nyanställning/pågående anställning - ange
Vattenfallsbolag och i vilken befattning du avser
anställas/är anställd i:
För ej svenska medborgare (kompletterande uppgifter)
Passnummer
Födelseort/land
Senaste bostadsadress i utlandet (gata,
postnr/ort/land)
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Säkerhetsprövning – frågor att besvara inför anställning eller uppdrag
Namn och adress (textas)

Personnummer

Vid säkerhetsprövning sker en kontroll i vissa register hos Polismyndigheten. Då kan uppgifter
framkomma som kan innebära att man inte blir godkänd vid säkerhetsprövningen. Fyll i
nedanstående frågor och underteckna blanketten.

Kryssa över rätt alternativ
1.

Har du under de senaste tio åren varit misstänkt för eller dömd för brott enligt brottsbalken?
Ja
Nej
Vet ej

2.

Har du eller har du haft missbruksproblem eller är misstänkt för eller dömd för brott enligt
narkotikastrafflagen?
Ja

3.

Nej

Vet ej

Har du under de senaste fem åren varit misstänkt för eller dömts för rattonykterhet/rattfylleri?
Ja

4.

Nej

Vet ej

Pågår det någon polisiär utredning där du är inblandad?
Ja

Nej

Vet ej

.....................................................................................................................

.................................

Myndighet

Tidpunkt

____________________________________________________________________________

..........................................

..........................................................................

Datum

Namnunderskrift

Samtycke säkerhetsklass 3 scannas och skickas som PDF per mail – securityvetting@vattenfall.com
Samtycke säkerhetsklass 2 skickas per post tillsammans med Bilaga - Särskild personutredning för
säkerhetsklass 1 och 2, båda i original, till följande adress: Vattenfall AB, Security Vetting unit,
169 92 Stockholm
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