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Uppgifter om dig: 

För att kunna handlägga din begäran behöver vi samla in vissa uppgifter om dig. Information om 
Internetstiftelsens behandling av dina personuppgifter finns på baksidan av denna blankett.  

Roll (om privatperson så ange ”privatperson”):  

_________________________________________________________________________________ 

Organisation (om aktuellt): 

_________________________________________________________________________________ 

Den e-postadress som uppgifterna ska skickas till: 

_________________________________________________________________________________ 

* Om ingen specifik tidsperiod anges gäller begäran de uppgifter som är registrerade vid utlämningstillfället.

Förfrågan om att ta del av uppgifter från domännamnsregistret 
Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se, med registrering av domännamn samt 
administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Internetstiftelsen sköter också 
driften och administrationen av toppdomänen .nu. Internetstiftelsen för ett register över tilldelade .se- 
och .nu-domännamn.   

Information angående domännamn finns i den söktjänst som Internetstiftelsen tillhandahåller på 
https://internetstiftelsen.se/sok-doman/. Viss information döljs från sökresultatet på grund av skyddet 
av personuppgifter. Om du önskar att ta del av den information som döljs vid din sökning, vänligen fyll 
i blanketten nedan så specifikt som möjligt. Spara därefter ned blanketten och skicka den via e-post till 
registry@internetstiftelsen.se.  

Ange det domännamn och datum/tidsperiod* som förfrågan gäller: 

_________________________________________________________________________________ 

Ange de uppgifter som efterfrågas om domännamnet: 

________________________________________________________________________________

Beskriv hur uppgifterna ska användas och förklara varför uppgifterna är nödvändiga för ändamålet 

(max 500 tecken): 
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Integritetspolicy för begäran av uppgifter från domännamnsregistret  

2019-12-10 

För att kunna hantera din begäran om uppgifter från domännamnsregistret behöver Internetstiftelsen 
behandla dina personuppgifter. Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för denna behandling.  

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att hantera din begäran om att få ut uppgifter. De 
uppgifter som samlas in för detta ändamål är din e-postadress. Den lagliga grunden för behandlingen 
är berättigat intresse, då uppgifterna behövs för att Internetstiftelsen ska kunna hantera din begäran 
samt för att kunna lämna ut uppgifterna till dig på ett säkert sätt.  

Internetstiftelsens personuppgiftsbiträden kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. 
Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana personuppgiftsbiträden säkerställer 
Internetstiftelsen, bland annat genom avtal, att dessa behandlar och skyddar personuppgifter enligt 
gällande dataskyddslagstiftning. De personuppgifter som du anger i blanketten lämnas annars inte ut 
av Internetstiftelsen till någon tredje part, om det inte krävs för att uppfylla skyldigheter enligt lag, 
förordning eller beslut. Information om att utlämnande har skett kan komma att lämnas ut till den 
registrerade vars uppgifter har begärts ut, om den registrerade begär ett registerutdrag.  

Uppgifterna i din begäran gallras 6 månader efter att ärendet har avslutats.   

Du har möjlighet att ställa frågor om och lämna synpunkter på behandlingen genom att kontakta 
Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se. Dit kan du även vända 
dig om du vill begära registerutdrag, radering, rättelse, dataportabilitet, begränsning av behandling 
eller invända mot behandlingen. 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Gällande integritetspolicy finns publicerad på 
Internetstiftelsens webbplats.  
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