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Överenskommelse om registrering och redovisning
av personal
Parter
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten,
organisationsnummer: 202100-4771.
……………………………………., organisationsnummer…………………..
Parternas åtaganden
Rekryteringsmyndigheten åtar sig, att på uppdrag av ………………………….
registrera och redovisa den personal som ingår i ……………………………....
krigsorganisation (anställda och avtalspersonal). Registreringen görs i
Rekryteringsmyndighetens informationssystem.
…………………………………… åtar sig att:
1. informera aktuell personal om att uppgifter om dem, i form av namn
och personnummer, är registrerade i Rekryteringsmyndighetens
informationssystem, samt syftet med registreringen,
2. lämna över informationen om den aktuella personalen till
Rekryteringsmyndigheten i elektronisk form (USB-minne eller CD-skiva) i
excelformat, och att
3. ...................... månad varje år uppdatera sitt register genom att informera
Rekryteringsmyndigheten om vilka personer som vid tillfället är krigsplacerade
vid …………………………………….
4. efter uppdateringen redovisar Rekryteringsmyndigheten resultatet av
registreringen till ……………………………………
Behandling av personuppgifter
Att registrera och lagra uppgifterna innebär behandling av personuppgifter.
Rekryteringsmyndigheten behandlar personuppgifterna med stöd av
Totalförsvarsdatalagen (2020:151). Rekryteringsmyndigheten är
personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Offentlighet och utlämnande av handlingar på begäran
De uppgifter som registreras i Rekryteringsmyndighetens
informationssystem enligt denna överenskommelse blir allmänna handlingar.
Myndigheten är skyldig att på begäran lämna ut sådana handlingar om vi
bedömer att de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.
Informationssäkerhet
Rekryteringsmyndigheten ansvarar för att systemet ska uppfylla de krav som
ställs i säkerhetsskyddslagen för informationssäkerhet.
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Sekretessprövning
Då Rekryteringsmyndigheten får en begäran om att lämna ut en handling
kommer vi att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Beroende på vilka uppgifter som begäran gäller kan
det bli aktuellt att vägra att lämna ut en handling med stöd av bestämmelserna i
15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Inga avgifter
Registrering och redovisning av …………………………s krigsorganisation är
avgiftsfri.
Giltighetstid
Överenskommelsen gäller från (år-månad-dag) ………….….. och tills vidare.
………………………………… kan när som helst avbryta överenskommelsen.
Rekryteringsmyndigheten kommer i så fall att avregistrera alla uppgifter som
registrerats för ………………………….s räkning.
Ändringar
Förhållanden som inte var kända då parterna undertecknade
överenskommelsen, och som väsentligt påverkar den, leder till att den
omförhandlas om någon av parterna kräver det. Ändringar i, eller tillägg till
denna överenskommelse ska för att vara gällande, göras skriftligt och vara
undertecknad av båda parter.
Kontaktpersoner
trm.civ@rekryteringsmyndigheten.se
Rekryteringsmyndigheten

….……………………………….

Överenskommelsen är upprättat i två exemplar varav Rekryteringsmyndigheten
och ………………………………………har tagit var sitt.
För Totalförsvarets rekryteringsmyndighet För ……...……………………….
Ort

åååå-mm-dd

Ort

åååå-mm-dd

Karlstad
______________________________

____________________________

Underskrift

Underskrift

_______________________________________
Namnförtydligande

_____________________________________
Namnförtydligande

