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Kontaktuppgifter för återkoppling och it-
incidentrapportering

Grunduppgifter 
Organisationens namn* Organisationsnummer*

Adress 

Postnr Ort 

E-postadress Telefon Fax 

Kontaktfunktion - exempelvis SIRT, CERT, SOC, it-säkerhetsavdelning 
Funktionens namn *

E-postadress* Telefon * Mobiltelefon*

Uppgift om tider för bemanning*

Uppgift om beredskap utöver ordinarie arbetstid 

Kontaktperson – vill ni ange fler personer går det bra i övrigt rutan 
Förnamn * Efternamn *

E-postadress* Telefon* Mobiltelefon *

Yrkesroll 

Fler uppgifter på nästa sida!

Enligt 9 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av 
it-incidenter (MSBFS 2020:8): ”Varje myndighet ska meddela aktuella kontaktuppgifter för den funktion vid 
myndigheten som ska ta emot information om it-incidenter från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.” Fält med * asterisk är obligatorisk information.



 2 | 3 

Domännamn, ip-spann och övrig information -  frivilliga uppgifter

Varför efterfrågar vi domännamn och ip-spann?
CERT-SE bedriver omvärldsbevakning med verktyg, kontakter och nätverk i Sverige och med våra 
motsvarigheter i andra länder. CERT-SE matchar dagligen teknisk information mot ip-spann och 
domännamn som vi fått från RIPE eller direkt från respektive organisation. Exempel på sådan 
information kan vara enheter som anslutit till övertagna botnät, servrar som kör sårbara mjukvaror eller 
tjänster med sårbara konfigurationer t.ex. open resolvers. Med information om era domännamn och ip-
spann kan CERT-SE informera er om vi upptäcker några missförhållanden kring dessa.
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Uppgifter om behandling av personuppgifter  

Samtliga personer vars uppgifter lämnas i blankett eller bilaga ska ta del av informationen av 
uppgiftsbehandling nedan.
MSB behöver behandla dina personuppgifter för att kunna meddela dig information relaterat till eller för att 
motverka it-incidenter. Ditt inlämnande av personuppgifter bygger på rättslig grund. Uppgifterna kommer att 
sparas så länge som du är anmäld som kontaktperson och samtycker till behandlingen. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är MSBFS (2020:8) 9§ . Dina uppgifter kommer att sparas så länge som 
du är anmäld som kontaktperson för it-incidentrapportering. amtycke. För att avanmäla dig använder du 
också den här blanketten. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU/EES. 

Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 
202100-5984. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig 
eller för att begära rättelse, överföring, invändning eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du 
genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta MSB:s dataskyddsombud på 010-240 240. Om 
du tycker att MSB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

E-posta/skicka blanketten till: cert@cert.se
Vid användning av PGP-kryptering finns CERT-SE:s publika PGP-nyckel här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
CERT-SE  
Box 6081 171 06 Solna 

https://www.cert.se/cert_at_cert.se.asc
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