
1 (2)
B

L2
0

0
2

9_
20

05
2

5
R

e
v.

 0

Tillträdesvillkor för Studsvik Tech Park* enligt  
Skyddslagen (2010:305)  

Jag intygar genom min signatur nedan att 

 Jag innan arbetet påbörjats tagit del av och kommer att följa anvisningarna i besöksfoldern 

 Jag ska följa anvisningar från besöksmottagare, strålskyddare eller bevakningspersonal 

 Jag inte är alkohol- och/eller drogpåverkad  

 Materiel, t.ex. behörighetskort, som jag mottagit vid ankomsten återlämnas när jag slutligt 
lämnar Studsvik Tech Park 

 Jag inte medför förbjudna föremål enligt lista nedan vid tillträde till anläggningarna 

 Jag accepterar personvisitation  

 Jag accepterar slumpmässiga utandningskontroller  

 Jag accepterar genomsökning av fordon 

 Jag ser till att eventuellt medfört fordon hålls låst när jag inte använder det 

 Jag inte tar del av dokument eller andra handlingar som inte uppenbart har direkt med 
arbetsuppgiften att göra. Vid osäkerhet tillfrågas besöksmottagaren. 

Förteckning över föremål som inte får medföras in till anläggningarna 

 Sprängämnen, fyrverkerier 

 Skjutvapen eller föremål som kan ge sken av att skjuta iväg projektil eller vålla skada 

 Ammunition 

 Stick- eller kastvapen 

 Tårgas, pepparspray 

 Batong, basebollträ 

 Alkoholdrycker eller droger 

 Övriga föremål som uppenbarligen inte har någon anknytning till anläggningen t.ex. husdjur  

Föremål som endast får medföras in till anläggningarna för arbetets utförande 

 Brännbara vätskor 

 Gaser i trycksatta kärl 

 Övriga kemiska produkter 

 Aerosoler (sprayer) 

 Verktyg som skulle kunna användas som vapen 

 Enstaka konsumentförpackningar innehållande brännbara vätskor, gaser i trycksatta kärl, 
övriga kemiska produkter samt aerosoler som inte hamnar i vår avfallshantering får tas in till 
anläggningen utan restriktioner 

Genom att signera förbinder jag mig att följa ovanstående regler och är medveten om att mitt tillträde 
upphör om jag bryter mot dessa punkter. 

* Studsvik Tech Park avser företagen Studsvik Nuclear AB, AB SVAFO och Cyclife Sweden AB. 
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Information avseende behandling av personuppgifter 

Studsvik Tech Park* är ansvarig för behandling som sker av dina personuppgifter. Enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR) krävs en laglig grund i samband med sådan behandling. Dessutom krävs att 
Studsvik Tech Park gett information om behandlingen och dess ändamål. Denna blankett avser att ge 
nämnda information och att individen bekräftar att man tagit del av den.  

Studsvik Tech Park kommer att registrera och använda personuppgifterna för att säkerställa laguppfyllnad 
enligt Skyddslagen 2010:305 samt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift 2018:1. 

Det är viktigt att uppgifterna är korrekta. Du bör därför snarast underrätta bevakningspersonal om någon 
av dina uppgifter är felaktig eller ändrats.  

Gällande dataskyddsregler 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter  

 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  

 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  

System som berör Studsvik Tech Park  

SYSTEM/SYFTE TYP AV UPPGIFTPGIFTER

Tillträde till Site/området Namn, personnummer, e-postadress

Hantering av besökare Namn, personnummer

Passersystem, kortläsare för tillträde Namn, foto1, personnummer

Centralt stråldosregister2 Namn, personnummer

Stråldosdatabas2 Namn, personnummer, kön

CCTV Personuppgift

1 Gäller ej besökare.  

2 Gäller enbart för tillträde på kontrollerat område. 

Genom att underteckna denna blankett bekräftar jag att jag tagit del av 
informationen gällande tillträdesvillkor och personuppgiftshantering.  

Datum Signatur

Namnförtydligande

* Studsvik Tech Park avser företagen Studsvik Nuclear AB, AB SVAFO och Cyclife Sweden AB. 


