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Integritetspolicy för publika IP addresser 
 
För att kunna tilldela och hantera resurser på internet så som IP-adresser och AS-

nummer behöver Telia i vissa fall samla in och dela personuppgifter externt. Vi 

rekommenderar att du läser information om integritet och rättigheter nedan. 

 

Observera att resursinnehavaren (Kunden) är ansvarig för att de personer vars 

personuppgifter lämnas till Telia är tillräckligt informerade om Telias insamling och 

delning av uppgifter, liksom om deras personliga rättigheter enligt vad som krävs 

enligt gällande dataskyddslagar. 

 

1. Varför behöver vi samla, lagra och publicera personuppgifter? 

 

Vi är ansvariga som Lokalt Internet Registry (LIR) att validera IP-ansökan samt hantera och 

uppdatera eventuella poster i relevanta databaser, dvs. RIPE-databasen (Whois). 

 

Som ett Lokalt Internet Registry (LIR) måste Telia i vissa fall samla in och lagra 

personuppgifter (kontaktuppgifter) som en del av tjänsten för att tillhandahålla Internet 

resurser (t.ex. IP-adresser och AS-nummer), vilket inkluderar hantering av beställningar och 

lösa servicerelaterade incidenter baserat på kontraktets innehåll. 

 

Som ett lokalt Internet Registry (LIR) är Telia skyldig att följa RIPE’s policyer när man 

hanterar Internet-resurser som IP-adresser och AS-nummer och att dela vissa data med 

RIPE. Det bygger på Telias legitima intresse att erbjuda sina kunder kvalitetsservice som 

följer RIPE’s policyer. 

 

Telia kan även lagra vissa personuppgifter om resursinnehavarens kontaktpersoner baserat 

på Telias legitima intressen att motverka bedrägligt beteende och juridiska ändamål. 

 

Resursinnehavaren är ansvarig för att säkerställa att de uppgifter de tillhandahåller till Telia 

är korrekta och inhämtade på ett lagligt sätt samt att även de kontaktpersoner, vars 

personuppgifter tillhandahållits Telia, informeras om detta och deras personliga rättigheter. 

Telia tar bort personuppgifter på begäran från resursinnehavaren enligt beskrivningen i 

avsnitt 5 nedan. 

2. Vad är RIPE och hur används RIPE databasen (Whois)? 

 

RIPE NCC = Regionalt Registry 

RIPE = internetsamfund 

 

RIPE NCC fungerar som Regionalt Registry för IP-adresser och AS-nummer i Europa och 

förvaltar därför den offentliga RIPE-databasen (den så kallade Whois). Alla resurser på 

Internet måste registreras i den offentliga databasen hos RIPE tillsammans med 

slutanvändarens kontaktuppgifter. 

 

https://www.ripe.net/
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Denna funktion är avgörande för Internets verksamhet globalt. Det garanterar att resurser 

som används i det offentliga nätverket är unika, vilket är nödvändigt för att Internet ska 

fungera korrekt. Publicering av information i RIPE-databasen (Whois) säkerställer också 

öppenhet kring korrekt distribution av IP-adresser och/eller AS-nummer. RIPE-databasen 

innehåller information, t.ex. för att underlätta samordningen mellan nätoperatörer 

(nätverksproblemlösning, avbrottsmeddelande etc.) och detta syfte motiverar 

offentliggörandet av personuppgifter i RIPE-databasen (Whois). 

Dessutom bidrar kontaktuppgifter för individer som är ansvariga för specifika IP-adresser 

och/eller AS-nummer, eller som ger tekniskt stöd till motsvarande nätverk, till att underlätta 

Internetkoordinering och är avgörande när något går fel. Ett av syftena med RIPE-databasen 

(Whois) är att tillhandahålla information relaterad till resursinnehavaren, och därför har 

medlemmarna i RIPE kommit fram till att en person som är innehavare av IP-adresser 

och/eller AS-nummer inte kan vara anonym. 

3. Vilka data lagras och publiceras i RIPE-databasen? 

 

Den offentligt tillgängliga RIPE-databasen innehåller uppgifter om Internet resurser (IP-

adresser och AS-nummer) och information om organisationer eller personer (t ex enskilda 

näringsidkare) som är innehavare av IP-adresser och/eller AS-nummer, inklusive deras 

kontaktuppgifter. Det finns också kontaktuppgifter för personer som ansvarar för att 

upprätthålla informationen i RIPE databasen för de IP-adresser och/eller AS-nummer som 

finns registrerade i RIPE databasen. 

 

Dessa är vanligtvis de tekniska och administrativa medarbetarna hos de fysiska eller 

juridiska personer som har IP-adresser och/eller AS-nummer. Kontaktpersonerna för en 

resursinnehavare och deras utsedda kontaktpersoner består av namn, (företags) e-

postadresser, (företags) telefonnummer och (företags) postadresser. 

 

Resursinnehavaren ansvarar för att alla kontaktuppgifter är uppdaterade och korrekta. 

4. Hur länge lagrar vi data? 

 

Telia lagrar personuppgifter så länge som Internet-tjänsten från Telia är aktiv och som längst 

3 år efter att tjänsten upphört, t.ex. fast internet tjänst som har rätt till publika IP-adresser. 

5. Var lagrar och behandlar Telia personuppgifter? 

Telia lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige i samband med administrationen av 

tjänsten. 

6. Hur rättar och/eller tar man bort personuppgifter? 

 

Om resursinnehavarens kontaktperson vill att deras data ska tas bort från Telias interna 

system eller databasen hos RIPE kan resursinnehavaren kontakta oss via e-post: 

registry@telia.net eller via allmänna kundsupportkanaler (se mer information om detta i 

avsnitt 7 nedan). 

 

Observera att resursinnehavaren i en sådan förfrågan är ansvarig för att tillhandahålla en 

alternativ persons kontaktuppgifter innan begäran kan hanteras. Om de alternativa 

kontaktuppgifterna inte tillhandahålls kan resurserna avregistreras och IP-adresserna/AS-

numret återtas av Telia. 

7. Är den personliga integriteten beaktad i RIPE-databasen (Whois)? 

 

mailto:registry@telia.net
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Den personliga integriteten tas i beaktande av medlemmarna i RIPE. Du kan läsa mer om 

detta på RIPE: s webbplats. 

7. Hur skyddar Telia Person data? 

Läs mer på länkarna nedan hur Telia skyddar Personlig data och hur du kommer i kontakt 

med Telia på telia.se. 

http://www.ripe.net/
https://www.telia.se/privat/om/integritetspolicy

