FULLMAKT 2020 AVSEENDE SPEL HOS SVENSKA SPELS OMBUD
Denna fullmakt har utfärdats av:
med personnummer				

. Genom denna fullmakt befullmäktigas

								med personnummer
				

att för min räkning inlämna, köpa, registrera spel på mitt spelkonto,

uthämta vinster som finns registrerade på mitt spelkonto, upp till ett vinstbelopp om maximalt
ettusen (1 000) kronor per spelkvitto, samt lösa in vinster mellan ettusen (1 000) och tjugotusen
(20 000) kronor för överföring till mitt spelkonto/bankkonto enligt för detta ändamål avsedd
rutin. Fullmakten gäller i tolv (12) månader, om den inte återkallas hos ombudet dessförinnan.

Denna fullmakt gäller för spel hos:
AB Svenska Spel					ja

nej

Svenska Spel Sport & Casino AB 			ja

nej

Ort						Datum

Fullmaktsgivarens namnteckning:

Bevittnas:
			

Namnteckning					Namnförtydligande			
		

Telefonnummer				

Observera viktig information på sidan 2.

Information
Denna fullmakt kan endast utfärdas av en hos Svenska Spel redan registrerad kund. Fullmaktstagaren
måste vara 18 år fyllda. Samtliga uppgifter ovan måste anges för att fullmakten ska godkännas. Fullmakten
ska lämnas hos ett Svenska Spelombud. Vid varje speltillfälle eller vid uthämtning av vinst ska både
fullmakttagarens ID-handling och fullmaktsgivarens ID-handling visas upp. Svenska Spel eller ombud har
rätt att neka fullmakt.
Behandling av personuppgifter
Fullmakten och uppgifter om fullmakten, fullmaktstagarens identitet och identifiering kommer att
behandlas av ombudet och av AB Svenska Spel och AB Svenska Spel Sport & Casino med ändamålen att
uppfylla avtal om spel och vinstutbetalningar, att uppfylla rättsliga förpliktelser och för att upprätthålla
en god säkerhet utifrån ett så kallat berättigat intresse. I normalfallet sparas uppgifterna i fem år, för
att därefter raderas. I händelse av tvist eller liknande, eller efter begäran, kan uppgifterna komma
att utlämnas till en myndighet. Personuppgiftsansvaret åvilar det bolag som spelet läggs hos eller
vinstutbetalning sker från. Om du vill ha kontakt med dataskyddsombudet, har frågor om behandlingen
av personuppgifter, vill ha rättelse, begära tillgång till uppgifterna, invända mot behandlingen eller
begära radering, var vänlig besök respektive bolags hemsida, eller kontakta kundtjänst på telefon
0770 - 11 11 11. Där ges också information om behandling av kunders personuppgifter.
Ombudets noteringar:

Datum:

Uppvisad ID-handling ref nr (fullmaktstagarens):
(OBS! på körkort och ID-handlings framsida hittar ni referensnumret)

