Skema til indberetning om udbydervirksomhed
Felter mærket med * er obligatorisk
Udbyderens navn:*______________________________________

(Det navn, som selskabet opererer
med/er kendt under her i DK)

Sekundære navne:*______________________________________

(Evt. underselskab/datterselskab
som ikke har selvstændig
underretningspligt)

Udbyderens adresse:_____________________________________

(Fuldstændig postadresse)

Postnummer: __________________________________________
Postdistrikt: ___________________________________________
Udbyderens hjemland:*___________________________________

(Hjemlandet for virksomheden)

Udbyderens officielle telefon:*_____________________________

(Det officielle telefonnummer til
brug for selskabets kunder)

Udbyderens officielle fax:_________________________________
Udbyderens officielle e-mail adresse:________________________
Udbyderens web site:_____________________________________
Udbyderens kontaktpersoner på overordnet niveau:_____________

(Overordnet chef for politigruppen
og/eller juridisk ansvarlig efter
lovgivningen)

Udbyderens branche:_____________________________________

(Mobilselskab, fastnet udbyder,
internetudbyder o.s.v.)

Udbyderens Service Providers:____________________________

(Andre selskaber, der opererer på
udbyderens netværk)

Selskabsform:__________________________________________

(Aktieselskab, anpartsselskab,
personligt ejet o.s.v.)

CVR nummer:__________________________________________
CPR nummer:__________________________________________
Generelle oplysninger om kontaktpunktet:____________________
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(Felt, hvor selskabet bl.a. kan
anføre, om der er en egentlig
politigruppe – eller om om man
bare har en eller nogen betroede
medarbejdere, man skal kontakte,
når man skal have bistand ved
indgreb i
meddelelseshemmeligheden)

Kontaktpunktets adresse:*_________________________________

(Den specifikke adresse på den
eller de personer, der tegner
politiarbejdet)

Kontaktpersoner:*________________________________________

(Navn/e på den eller de personer,
der udgør politigruppen og som er
sikkerhedsgodkendt)

Kontaktpunktets telefonnummer:*___________________________
Kontaktpunktets telefax nummer:___________________________

(Nummeret på den fax, som kun
sikkerhedsgodkendt personale
passer)

Kontaktpunktets e-mail adresse:____________________________

(Særlig e-mail adresse til
sikkerhedsgodkendt personale)

Særlig oplysning om politisamarbejdet:______________________

(Et felt, hvor selskabet
eksempelvis kan anføre, at man
skal rette telefonisk henvendelse,
før man senderen fax med en
anmodning om noget, der har med
politisag/fax,en står frit
tilgængeligt)(der sker kun tilsyn
ved fax,en når man i selskabet ved
, at der kommer noget fra politiet)
o.s.v. )

Transporteret kap. 71 forpligtigelse til:_______________________

(Udbyderen kan kontraktligt
transportere forpligtigelserne
vedrørende indgreb i
meddelelseshemmeligheden til en
anden udbyder. I denne rubrik kan
det anføres, hvem forpligtelsen er
transporteret til.)

Transporteret kap. 71 forpligtelse fra:_______________________

(Udbyderen kan kontraktligt
modtage forpligtigelserne
vedrørende indgreb i
meddelelseshemmeligheden fra en
anden udbyder. I denne rubrik kan
det anføres, hvem forpligtelsen er
modtaget fra.)

Dato:*______________ Underskrift*________________________
Stilling*___________________________
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