Databasanmälan
16-02-v2

Ansökan skickas med e-post till:
registrator@mprt.se

Ny anmälan

Alternativt med post till:
Myndigheten för press, radio och tv

Ändring

Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

Databasens namn
Nuvarande namn inklusive domännamn eller liknande

Nytt namn vid eventuell ändring

Den som driver verksamheten (juridisk eller fysisk person)
Namn på organisation/person

Organisationsnummer / personnummer

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-post

Utgivare (utses av den som driver verksamheten)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag åtar mig uppdraget som utgivare och utser (i förekommande fall) ställföreträdare enligt nedan (underskrift och datum)

Ställföreträdare (utses av utgivaren. Frivilligt.)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag åtar mig uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Underskrift av firmatecknare
(Om det i er organisation krävs flera personers namnteckningar måste alla skriva under)
Datum

Telefon dagtid

Underskrift och namnförtydligande (Genom underskriften godkänns även av utgivaren utsedd ställföreträdande utgivare)
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>> INFORMATION OM VILKA HANDLINGAR SOM SKA SKICKAS MED, SE BAKSIDAN! <<

CHECKLISTA - Handlingar som ska skickas med
1. Firmateckningsbevis (handling som visar vem som får företräda organisationen)
För bolag: registreringsbevis från Bolagsverket.
För förening: stadgar och protokollsutdrag som visar att stadgarna antagits, vilka som sitter i styrelsen och vem som har rätt att företräda föreningen (firmatecknare).
2. Personbevis för utgivaren och ställföreträdare. Beviset utfärdas av Skatteverket och får inte vara
äldre än tre månader. Av personbeviset ska framgå att personen är myndig, folkbokförd i Sverige
samt är svensk medborgare. Bevis kan beställas från Skatteverket www.skatteverket.se.
3. Konkursfrihetsbevis för utgivaren och ställföreträdare. Beviset utfärdas av Bolagsverket och får
inte vara äldre än tre månader. Av konkursfrihetsbeviset ska framgå att personen inte är försatt i
konkurs. Bevis kan beställas från Bolagsverket www.bolagsverket.se.
4. Förvaltarfrihetsbevis för utgivaren och ställföreträdare. Beviset utfärdas av överförmyndarkontoret i
den kommun där utgivare och ställföreträdare är bosatt och får inte vara äldre än tre månader. Vanligtvis behöver överförmyndarkontoret ett personbevis från Skatteverket som underlag. Av förvaltarfrihetsbeviset ska framgå att personen inte har förvaltare.

Anvisningar
Databasens namn
Varje databas ska ha ett namn och i namnet ska även domänadressen ingå, exempelvis ”tvportalen, www.
tvportal.se”. Den som driver verksamheten ska anmäla namnet till oss. Vi bedömer inte om databasens namn
kan förväxlas med tidigare anmälda databaser.

Den som driver verksamheten
Den som driver verksamheten är den som tillhandahåller databasen för allmänheten och som bestämmer
innehållet. Den som endast tillhandahåller den tekniska kapaciteten, till exempel ett webbhotell, är inte den om
driver verksamheten.

Information
Om ni är ett massmedieföretag kan ni ha ett automatiskt grundlagsskydd för er webbplats eller databas. Ni är då
skyldig att göra en anmälan av databasen till Myndigheten för radio och tv enligt databasregeln i 1 kap. 9 § första
stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad är en databas?
En databas är en samling information som är lagrad för automatiserad databehandling. En webbplats anses som
en databas även om den bara har en sida. Vidare omfattas databaser som används för så kallade push-tjänster
och on-demand-tjänster. Med push-tjänst menas skräddarsydda sammanställningar som skickas på beställning,
till exempel nyhetsbevakning. Med print-on-demand-tjänst menas databaser som används för att beställa framställning, till exempel av böcker. Digital bio är också en databas. Digital bio innebär i detta fall att det innehåll som
ska visas distribueras till en biograf via bredband, satellit eller på en enkel minihårddisk och att filmen laddas ner i
en server (databas) och visas genom uppspelning till allmänheten ur denna.

Endast vissa massmedieföretag kan ha ett automatiskt grundlagsskydd för sina databaser
Massmedieföretag kan under vissa förutsättningar ha ett automatiskt grundlagsskydd för sina databaser eller
webbplatser.
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Grundlagsskyddet gäller för:
• en redaktion för en periodisk skrift eller för radio- och tv-program,
• ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda
skrifter eller av tekniska upptagningar, eller
• en nyhetsbyrå
Den som enbart bedriver digital bio har inte ett automatiskt grundlagsskydd för sin databas eftersom ett sådant
företag inte anses vara ett traditionellt massmedieföretag. För att digital bio ska omfattas av det automatiska
grundlagsskyddet måste ett företag därför även bedriva någon av de verksamheter som finns uppställda i listan
ovan.

När ska en anmälan göras?
Databasen ska anmälas om:
1. den tillhandahålls av ett massmedieföretag,
2. den är tillgänglig för allmänheten (men behöver inte vara gratis),
3. den tillhandahålls på särskild begäran, till exempel när användaren anger en bestämd webbadress eller söker
i en traditionell databas,
4. den är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, till exempel genom enhetlig formgivning,
och
5. innehållet inte kan ändras av annan än den som driver verksamheten (redaktionen).
Omodererade artikelkommentarer, chattar och diskussionsforum omfattas inte av grundlagsskyddet eftersom
innehållet kan ändras av andra än redaktionen. Andra delar av webbplatsen kan ha grundlagsskydd trots att de
omodererade delarna inte har det. Vi prövar inte om den anmälda databasen har automatiskt grundlagsskydd.
Den bedömningen måste anmälaren själv göra.

Vilket ansvar har utgivaren och vem får vara utgivare?
Utgivaren är juridiskt ansvarig för yttrandefrihetsbrott som begås på webbplatsen, till exempel förtal eller hets
mot folkgrupp. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds mot hans eller hennes
vilja. För att kunna ha detta ansvar krävs att utgivaren är myndig, det vill säga har fyllt 18 år, inte är försatt i konkurs eller har en förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag. En utgivare måste också ha fast bostad (hemvist) i
Sverige och vara svensk medborgare.

Vad har en ställföreträdande utgivare för ansvar?
Ni får själva avgöra om ni behöver ha ställföreträdande utgivare. Ställföreträdare utses av utgivaren och är ansvarig för innehållet på webbplatsen när utgivaren inte kan vara det, exempelvis vid semester eller sjukdom. För
att få vara ställföreträdande utgivare ställs samma krav som för utgivaren. Den som utsett utgivaren måste också
godkänna utgivarens val av ställföreträdare.
Regler om utgivare finns i yttrandefrihetsgrundlagen och i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden (1991:1559).

Mer information
På vår webbplats www.mprt.se finns mer information om tillstånd, registrering och utgivare samt ett register
med uppgifter om de som bland annat sänder radio och tv. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss
på telefon 08-580 070 00 eller via e-post till registrator@mprt.se.

Blanketten och bilagor skickas med e-post till:
registrator@mprt.se
Alternativt med post till: Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
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