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Avtal för tillgång till Tullverkets webbtjänster
Du har mottagit detta avtal eftersom du, via din arbetsgivare, har blivit
registrerad för tillgång till Tullverkets webbtjänster. När du loggar in till
Tullverkets webbtjänster innebär det att du ingår ett avtal med Tullverket. Det är
viktigt att du läser igenom nedanstående villkor så att du är klar över vad avtalet
innebär. Avtalet är lika bindande som om det var skriftligt.
Om du inte loggar in till Tullverkets webbtjänster inom ett år kommer din tillgång
till Tullverkets webbtjänster tas bort automatiskt.
Avtalet innebär


att du åtar dig att inte lämna ut användarnamn eller lösenord till någon
annan person



att du godkänner att Tullverket behandlar sådana personuppgifter du
lämnar i anledning av avtalet i enlighet med vad som anges nedan



att Tullverket har rätt att när som helst ändra villkoren för användning av
Tullverkets webbtjänster enligt detta avtal



att Tullverket har rätt att ta bort din tillgång till Tullverkets webbtjänster
om den inte använts under en tidsperiod om ett år eller om du inte fullgör
dina förpliktelser enligt detta avtal.

Registrerade uppgifter för tillgång till Tullverket webbtjänster
Behörighetsadministratör hos din arbetsgivare har registrerat dig för tillgång till
Tullverkets webbtjänster genom att ange följande uppgifter i Tullverkets system:


Ditt förnamn



Ditt efternamn



Ditt personnummer



Din e-postadress



Ditt mobiltelefonnummer

Om ovanstående uppgifter ändras eller visar sig felaktiga eller ofullständiga kan
du ändra, rätta eller komplettera dessa själv när du har loggat in (gäller inte
användarnamn och personnummer).
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Ta bort registrerade uppgifter och tillgång till Tullverkets
webbtjänster
Du har när som helst rätt att ta bort registrerade personuppgifter och därmed
tillgången till Tullverkets webbtjänster. Meddela din behörighetsadministratör eller
Tullverket som tar bort uppgifterna och tillgången till Tullverkets webbtjänster.
Tullverket har rätt att ta bort tillgången till Tullverkets webbtjänster om du inte
fullgör dina förpliktelser enligt avtalet.

Användning av personuppgifter
Personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut
från och med den 1 oktober 2001. Den innebär att personuppgifter får behandlas
endast


om den registrerade medger det, eller



om behandlingen är nödvändig för vissa i lagen angivna ändamål, eller



om behandlingen är tillåten enligt annan författning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet.
Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om
personuppgifter, på automatisk väg eller inte, till exempel 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.
Tullverket får behandla sådana personuppgifter du lämnar inom ramen för avtalet
i den omfattning som behövs för att


fullgöra verkets förpliktelser mot dig enligt avtalet,



upprätthålla en god kund- och registervård och



lämna kundanpassad information till dig.

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt ansöka om information om de
behandlingar som Tullverket gör av personuppgifter som rör dig.

Ändring av villkor
Tullverket har rätt att när som helst ändra villkoren för din tillgång till Tullverkets
webbtjänster. Om vi gör en ändring får du möjlighet att godkänna de nya
villkoren.
Du godkänner de nya villkoren genom att på nytt logga in på Tullverkets
webbtjänster.
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Information och skyldigheter som gäller när du loggar in i Tullverkets
webbtjänster
För att använda Tullverkets webbtjänster ska du logga in med e-legitimation eller
med hjälp av ditt användarnamn och lösenord som du får från oss. När du loggar
in med användarnamn och lösenord ska du också ange en engångskod för att
kunna logga in. Engångskoden får du som ett SMS till det mobiltelefonnummer
som du har registrerat.
Den mobiltelefon som är kopplad till dig ska du skydda med en kod. Tänk på att
inte förvara mobiltelefonen tillsammans med koden. Mobiltelefonen ska vara
oanvändbar utan kod.
Om du tappar bort mobiltelefonen ska du anmäla detta till IT-support, 0771-520
520 eller via e-post it-support@tullverket.se som då spärrar mobiltelefonnumret
från dina personuppgifter.
Var noga med att alltid logga ut när du är klar. Detta för att minimera risken att
någon annan än du själv utnyttjar Tullverkets webbtjänster.

