(Ifylles av Star Alarm AB)
Anl. nr:

REGISTER & INFORMATIONSDOKUMENT
Star Alarm AB registrerar personuppgifter om kontaktpersoner som är larm ansvariga med rätt att beställa arbeten. Star Alarm lämnar ej ut uppgifter om anläggningen till annan än nedan
angivna personer. Dokumentets information ligger dock som grund för kontakten med larmcentral, vaktbolag och övriga avtal som ev. skall tecknas för full systemfunktion. Genom sin
signatur godkänner person att information kan delas till tredje part som kunden själv bestämt i form av val av larmcentral, vaktbolag, ansvariga för larmkommunikation eller annat bolag
som är av vikt för avtalad funktion. Information som delas av Star Alarm, delas alltid på ett säkert sätt, krypterat med minst 256 bittars AES kryptering (avvikelser finns*) med säkra
lösenord. Vi tar inte ansvar för hur tredje part förvarar eller handskas med personuppgifter. Vi har ingen bortre gräns för när personuppgifter raderas, men de raderas kategoriskt om vi blir
ombedda att radera dem eller när Star Alarm med säkerhet kan fastställa att den installerade tekniska säkerhetslösningen inte längre existerar eller att Star Alarm får vetskap om att
kunden flyttat eller överlåtit systemet till annan. Undantag finns i bokföringsprogram där uppgifter kan förekommer enligt stöd i bokföringslagen, *läs mer på
https://www.staralarm.se/ovrigt/gdpr/.

Företag/org. namn /privatperson:

Org. nr. / pers. nr:

Larmadress Gata:
Postnummer:

Våning/plan:
Ort:

Tel. (växel):
Larmet överför larm via abonnemang:

Faktureringsadress om annan än larmadress:

Larmet går parallellt /backas upp via abonnemang:

Postnummer:

Larmet ansluts till, Larmcentral:

Ort:

Vi önskar faktura via E-post: (Brevfakturor belastas med avgift)

Ev. Märkning

Ev. fakturareferens:

1:e Anläggningsskötare

2:e Anläggningsskötare

3:e Anläggningsskötare

Namn:

Namn:

Namn:

Tel. arbete:

Tel. arbete:

Tel. arbete:

Tel. mobil:

Tel. mobil:

Tel. mobil:

Tel. bostad/annat nr:

Tel. bostad/annat nr:

Tel. bostad/annat nr:

E-post:

E-post:

E-post:

Härmed godkänns att personuppgifter om mig lagras elektroniskt och får delas på det sätt Star Alarm kommunicerar i denna blankett och under information som
lämnas på https://www.staralarm.se/ovrigt/gdpr/. Saknas namnteckning ansvarar behörig firmatecknare / beställare nedan att personer godtar registrering **.
Namnteckning anl. skötare 1:
Namnteckning anl. skötare 2:
Namnteckning anl. skötare 3:

____________________
____________________
Avskrift ur larmlagen SFS 1983:1097:§ 6-8

____________________
Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att göra vad som skäligen kan krävas av honom eller henne för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar
onödigt arbete för Polismyndigheten. Larminnehavaren ska särskilt ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs och se till att personer som
kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet. Lag (2014:587).
Obefogade larm
7 § Vid bedömningen av om utryckning ska göras eller annan åtgärd vidtas med anledning av ett larm bör Polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra
uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från myndighetens sida. Lag (2014:587).
8 § Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om
anläggningens skötsel eller utrustning, får Polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.
Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det att ett föreläggande enligt första stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren dessförinnan
visat att han eller hon har fullgjort vad som har förelagts honom eller henne, ska innehavaren betala kostnaden för utryckningen, om det inte är uppenbart oskäligt.
Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av Polismyndigheten.
Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos Polismyndigheten, får myndigheten, enligt närmare
föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen inte längre ska få vara ansluten. Lag (2014:587).
VIKTIGT: Star Alarm AB kan i vissa fall via fjärrservice utföra ändringar i kundens larmsystem för att underlätta när kunden t.ex. vill ha ändrade koder, utskrifter
m.m. Det är en praktisk och ekonomisk fördel för kunden. Som kund tillstyrker vi detta i och med underskrift nedan. Om inte, skall detta skriftligen meddelas oss i
samband med detta dokument, vilket bekräftas skriftligen av Star Alarm AB. Vissa funktioner får dock inte Star Alarm utföra beroende på vilken larmklass
anläggningen innehar.
Jag intygar härmed ovanstående namnteckningar och att uppgifter lämnade i blanketten är korrekta och lämnade av behörig firmatecknare / beställare samt att jag
har läst igenom avskrift av larmlagen ovan. **Saknas namnteckning ovan, ansvarar jag för att anläggningsskötare har lämnat sitt godtycke till registrering enligt
våra riktlinjer.

Namnteckning:

Datum:

Förtydligande:

Ort:

Denna handling återsändes till:

Star Alarm AB
Pålvägen 29
141 91 Huddinge

Retur senast den:
Dokument fastställt 2018-04-09/CW

