
INTERNET MED SEKRETESS

Begäran om abonnentuppgift enligt 6 kap 22 § första stycket punkt 2 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Nedanstående myndighet begär härmed att Bahnhof AB lämnar ut uppgifter om enskild abonnent 
som vid följande tidpunkt

Exempelvis terrorbrott, mordbrand, spioneri, barnpornografibrott, m fl med minimistraff sex månaders fängelse.

förfogat över följande   IP-nummer   telefonnummer:  

Avser misstanken brott som anges i 27 kap 19 § rättegångsbalken?

 JA
Bahnhof svarar därmed på  
denna begäran skyndsamt.

 NEJ
Brottet är inte allvarligt. Bahnhof 
behandlar inte denna begäran.

Uppgifter om myndigheten som begär uppgifter

Uppgiftsbegäran från myndighet

(år) (månad) (timme) (minut) (sekund)(dag)

– – : :

Myndighetens namn: 

Postadress:

Telefon:

Avdelning/Enhet:

Namnförtydligande:

Underskrift av behörig företrädare för myndigheten:

Begäran skickas i inscannad kopia till abuse@bahnhof.se eller fax 08-55577199. Bahnhof ABs rätt till ersättning för att 
lämna ut av lagrade uppgifter regleras av Post- och telestyrelsens föreskrifter PTSFS 2013:5.

v.150901

Titel:

Kontaktperson:

Epostadress:

Ärendenummer:



INTERNET MED SEKRETESS

Bahnhof har alltid värnat den personliga integriteten och motarbetat 
massövervakning.

• Vi sparar inte fler uppgifter än lagen kräver. 

•  Vi raderar aktivt loggfiler i systemet så fort det är tekniskt och juridiskt 
möjligt. 

Varför? Därför att vi är övertygade om att massövervakning skadar ett 
demokratiskt och blomstrande samhälle.

Vi är inte ensamma om vårt motstånd mot massövervakning. EU-domstolen har slagit 
fast att massövervakning innebär ett övergrepp som inte står i proportion till eventuella 
vinster. Också i Sverige krävs speciella omständigheter för avlyssning av telefoner el-
ler så kallad hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Skyddet för privat kor-
respondens måste vara starkt, precis som Posten är skyldig att värna brevhemligheten.

Bahnhof samarbetar med Polisen fullt ut vid misstanke om allvarliga brott. 
Samtidigt värnar vi våra kunder, den personliga integriteten och 
det  demokratiska samhället.

Vad sparar Bahnhof för trafikuppgifter och hur länge?
Vi sparar så lite som möjligt. Vi raderar många loggfiler aktivt för att inte ha 
överflödig information om våra kunder. I de fall vi har lagrat IP-nummer spa-
rar vi detta så länge lagen kräver, det vill säga 6 månader.

När lämnar Bahnhof ut uppgifter till myndigheter?
När det gäller misstankar om allvarliga brott, det vill säga exakt samma brott 
som berättigar till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 
27 kap 19 § rättegångsbalken. Exempel på brott är: terrorbrott, mordbrand, 
spioneri, barnpornografibrott, m fl.

Vilken laglig rätt har Bahnhof att tillämpa denna rutin?
Vi stödjer oss på skrivningarna gällande hemlig elektronisk övervakning enligt 
27 kap 19 § rättegångsbalken, samt på EU-domstolens dom i C-293/12 / 
C-594/12, samt på EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna, främst artik-
larna 7 och 8, som står över svensk lag.

Så behandlar vi förfrågningar från myndigheter


