Hur du fyller i tilläggsavtalet

Hej!
För att hjälpa dig att fylla i vårt tilläggsavtal, har vi på Securitas tagit fram den här instruktionen. Allt du behöver
göra är att fylla i dina uppgifter i pdf:en, signera – elektroniskt eller utskrivet – och sedan skanna dokumentet för
att kunna skicka det till oss.
Så här gör du:
Gå till securitas.se/gdpr. Där öppnar du dokumentet som heter tilläggsavtal. Dokumentet hänvisar till ett Personuppgiftsbiträdesavtal som tillhandahålls på den här webbplatsen och kan också skrivas ut. Tilläggsavtal respektive Personuppgiftsbiträdesavtal med bilagor.
Fyll i samtliga skrivbara fält i dokumentet; du förflyttar dig enkelt mellan de olika fälten med hjälp av
tabbtangenten.
1. Börja med att skriva in företagsuppgifter på första sidan. Ange den kontaktperson som ska kontaktas vid händelse av personuppgitftsincident och som ska föras in i Securitas register för behandling av personuppgifter och
e-post.

•
•
•

Kundnumret – på vissa fakturor ersatt med och detsamma som fakturamottagare – hittar du på fakturan.
Även avtalsnumret framgår av fakturan: under Specifikation. Om avtalsnummer inte finns ange Securitas
affärs-id istället. Kontakta ansvarig säljare.
Fyll i namnet på ert dataskyddsombud, om ni har ett sådant, och dennes kontaktuppgifter.

2. Skriv alla avtalsnummer om du har flera avtal med Securitas och vill att personuppgiftsbiträdesavtalet
ska gälla samtliga avtal.
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3. På avtalets sista sida undertecknar du som är behörig att företräda företaget under Kund. Glöm inte att
ange ort, datum och att göra ett namnförtydligande.
 • Tips: fullständigt firmanamn hittar du på registreringsbeviset.
 • Underteckna avtalet elektroniskt om du har möjlighet eller skriv ut och underteckna för hand.
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Om du föredrar en annan personuppgiftsbehandling än vad som anges i bilaga HA till personuppgiftsbiträdesavtalet – eller om Securitas ska ändra befintliga instruktioner – markerar du det med ett kryss på sista sidan i
nämnda bilaga. Du tar själv kontakt med oss för att vi tillsammans ska se över att förändringarna är genomförbara; notera att du inte ska bifoga egna handlingar till personuppgiftsbiträdesavtalet. Notera att du behöver
bifoga bilaga HA med tilläggsavtalet som beskrivs nedan.

4. Underteckna tilläggsavtalet.
5. Skicka in det undertecknade tilläggsavtalet – till: pub-avtal@securitas.se.
Om du skriver ut dokumentet: skanna samtliga sidor till en och samma pdf och skicka den till ovan nämnda
mejladress.
6. Skriv gärna ert kundnummer i mejlets ämnesrad.
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