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Datum Diarienummer

Person / företag som avser att bedriva auktionsförsäljning 
Org-/Personnummer        Företagsnamn/Förnamn och efternamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Uppgifter om auktionsförsäljningen
Auktionsförsäljning med varor av följande slag kommer att bedrivas

Naturpärlor, naturliga och syntetiska 
ädelstenar samt föremål som helt eller till 
väsentlig del består av guld, silver eller 
platina

Mopeder, cyklar, motorsågar

Fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, 
windsurfingbrädor, och liknande

Kameror och videokameror med 
fototeknisk kringutrustning samt ur och 
kikare

Datorer, komponenter till datorer och 
kringutrustning till datorer

Radio- och televisionsapparater, 
videobandspelare, musikanläggningar och 
musikinstrument

Föremål som helt eller till väsentlig del 
består av koppar, mässing, tenn eller 
brons

Vapen med undantag av sådana 
skjutvapen som omfattas av vapenlagen 
(1996:67)

Mobiltelefoner och telefaxapparater

Navigationsinstrument och 
kommunikationsradioapparater

Skidutrustning med undantag för kläder

Målningar, teckningar, grafik och 
skulpturer

Konstalster av glas, porslin och annan 
keramik

Tid och plats för försäljningen Försäljningsdag

Förvaringsplats för varorna till försäljningsdagen

Information om personuppgiftsbehandling i samband med din anmälan
Vid anmälan för registrering med anledning av auktionsförsäljning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du 
lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan 
tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som följer av förordning (1999:272) om handel med begagnade varor. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din 
anmälan. Uppgifterna sparas tills vidare. 

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan 
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. 

Läs om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter på 
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/
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Bevis om registrering
registreras härmed enligt 3 § lagen om handel med begagnade varor.

Beslut om registrering har omedelbar verkan.

Särskilda föreskrifter
Handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet ska anmäla detta hos den 
polisregion där registrering skett.
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Diarienummer

Polismyndighetens underskrift
Datum Ort

Namnförtydligande

Polismyndighetens namnteckning

UTAN AVGIFT
Sändlista
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