
INTERNET MED SEKRETESS

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

förfogat över följande IP-adress: 

Avser förfrågan misstanke om brott vars uppgift har rätt att inhämtas 
i enlighet med LEK eller IPRED?

 LEK
Bahnhof svarar skyndsamt på 

denna begäran.

 IPRED
Bahnhof svarar inte på 

denna begäran.

Uppgifter om myndigheten som begär uppgifter

Uppgiftsbegäran från 
brottsbekämpande myndighet

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

(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. Bahnhof ABs rätt till ersättning för att lämna ut av lagrade 
uppgifter regleras av Post- och telestyrelsens föreskrifter PTSFS 2013:5.

v.191001

Titel:

Kontaktperson:

E-postadress:

Diarienummer:



INTERNET MED SEKRETESS

Bahnhof har alltid värnat om den personliga 
integriteten och motarbetat massövervakning
Bahnhof anser att nuvarande datalagringsdirektiv som begär att abonnentuppgifter ska 
lämnas ut utan prövning av domstol strider mot EU:s stadga om mänskliga rättigheter och 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 

Enligt Bahnhof framgår detta tydligt av EU-domstolens domar och Europadomstolens 
dom i Benedik-målet.  Hittills har PTS och övriga berörda myndigheter valt att blunda för 
dessa domar. 

Vad sparar Bahnhof för trafikuppgifter och hur länge?
- Vi sparar inte fler uppgifter än lagen kräver, det vill säga så lite som möjligt.

- Vi raderar aktivt loggfiler i systemet så fort det är tekniskt och juridisk möjligt för
att inte ha överflödig information om våra kunder.

- I de fall vi har lagrat IP-adress sparar vi det så länge lagen kräver, det vill säga
10 månader.

När lämnar Bahnhof ut uppgifter till brottsbekämpande  myndigheter?
När det gäller misstankar om brott.

Så behandlar vi förfrågningar från 
brottsbekämpande myndigheter

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


