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Anvisningen om säkerheter 
 
 
 

Dataskyddet utgör en central del av Livsmedelsverkets verksamhet. När uppgifter lämnas ut och behandlas tar Livsmedelsverket alltid hänsyn till de krav 
som dataskyddet och informationssäkerheten ställer. Livsmedelsverket lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till en tredje part utan ett särskilt tillstånd till 
utlämnande av uppgifter. Tillståndet söks hos Livsmedelsverket som noggrant utreder omständigheterna kring användningen och skyddet av uppgifterna 
samt datasäkerheten hos mottagaren av uppgifterna. Livsmedelsverket får lämna ut dina uppgifter till utomstående bara om de i lag föreskrivna 
förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Dina uppgifter lämnas inte ut för marknadsföringsändamål eller rådgivning. Du kan däremot inte 
förhindra att uppgifter lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning. Mer information om dataskydd får du av 
Livsmedelsverkets webbplats: www.ruokavirasto.fi -> Om oss -> Tjänster -> Dataskydd ->Livsmedelsverkets register. 

Anvisningen om säkerheter 
 
Om det krävs att säkerhet ställs för en ansökan, ett erbjudande eller ett anbud, kan kontant inbetalning 
eller en garantiförbindelse som beviljats av en borgensman som Livsmedelsverket har godkänt användas 
som säkerhet. 
 
Kontantdepositionen betalas på Livsmedelsverkets konton: 
 

FI72 1804 3000 0162 38   
NDEAFIHH    
(ärende: säkerhet) 

 
eller 

 
FI82 8129 9710 0128 73 
DABAFIHH 
(ärende: säkerhet)  

 
Det gamla kontonumret (FI04 5000 0121 5047 80) kan användas ända till den 26 februari 2021. 
 
Garantiförbindelsen är formbunden och kunden förhandlar om förbindelsen med sitt eget 
penninginstitut. En förlaga till garantiförbindelse fås på begäran av Livsmedelsverket via e-post 
(oili.hassinen@ruokavirasto.fi). Den undertecknade bankgarantiförbindelsen ska skickas till 
Livsmedelsverket på adressen: 
 
Livsmedelsverket 
PB 100 (Alvar Aallon katu 5) 
00027  LIVSMEDELSVERKET 
 
I brådskande fall kan kvittot på kontantdepositionen eller den undertecknade bankgarantin först skickas 
med e-post (oili.hassinen@ruokavirasto.fi). Ett kontoutdrag över säkerheten skickas till kunden. På en 
kontantsäkerhet betalas ingen ränta. Kunden står själv för kostnaderna för bankgarantin. 
 
Livsmedelsverket beslutar om frisläppandet eller förverkandet av en säkerhet i enlighet med de 
förutsättningar som avses i EU:s lagstiftning om marknadsordningar. Om kunden har en kontantsäkerhet 
förverkas en del av eller hela den berörda säkerheten. Om kunden har en bankgaranti som säkerhet 
fakturerar Livsmedelsverket det förverkade beloppet av kunden. 
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När kunden inte längre behöver säkerheten och Livsmedelsverket har kunnat frisläppa den, begär 
kunden själv återbetalning av säkerheten. 
 
[Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk 
förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron] 
 
 
 
Ikraftträdande 
 

 Denna guide gäller från och med den 1 december 2020. 
 
 
För kännedom 
 Marknadsavdelningen 
 Enheten för stödrenovisning 
 


