
 
 
Bedriftsavtale for Posten Norge AS, bestillingsskjema for mobilbillett. 
 
Opplysninger om abonnement  
 

 
 
Avtale informasjon: 
 Månedsprisen blir trukket forskuddsvis fra din lønn. Første måned trekkes det for to måneder, deretter en måned.  
Ved signering gir jeg fullmakt til PP-Finans å foreta trekk fra min lønn. 
 
Husk å laste inn mobilbilletten /aktiver reisekortet når du reiser kollektivt, slik at du til enhver tid er sikker på at du har 
gyldig billett. Avtalen gjelder fra den 1. i hver mnd. 
 
Har du en tidligere avtale om autofornyelse av periodebillett i dag er du selv ansvarlig for å si opp denne. Dette gjøres 
ved å ta kontakt med Trafikanten. Eventuell avtalegiro sies opp med respektive bankforbindelse. Oppsigelse av 
avtalen om periodebillett under bedriftsavtalen mellom Posten og Ruter må gjøres ved å ta kontakt med PP Finans. 

Ved oppsigelse er det 6 mnd. Karantene ved å starte opp igjen. 

Jeg bekrefter også at Ruter kan behandle mine personalopplysninger i henhold til betingelser på baksiden av dette 
arket. 

For mer informasjon om avtalen henvises til avtaletekst mellom Ruter og Posten Norge AS.  
 
 
Dato:___________  Signatur:________________________________________________ 
             Jan. 2020 

 

Bring        

Reisekort 

Mobilapp 



Informasjon om behandling av personopplysninger 
 
Med mobilbillett eller reisekort reiser du med elektronisk billett hos Ruter og NSB. Ruter og NSB leverer kollektivtransporttjenester i 
Oslo og Akershus og samarbeider om det elektroniske systemet. 
 
Når Ruter ber om ditt samtykke til å kunne behandle dine personopplysninger, er formålet å kunne gi deg en best mulig oppfølging 
av ditt kundeforhold slik at din reise og kundeopplevelse blir så enkel og brukervennlig som mulig. Derfor trenger Ruter og NSB å 
kunne benytte og ha tilgang til hverandres kundeopplysninger og reisedata, også kalt personopplysninger. Ruter behandler dine 
personopplysninger i tråd med kravene i personopplysningsloven. 
 
Ved å registrere ditt telefonnummer, vil vi kunne gi deg følgende oppfølging: 
• Hvis du mister eller blir frastjålet telefonen, eller hvis det på annen måte blir ødelagt, får du tilsendt ny link til din telefon. 
   Nytt reisekort ut  
• Du kan motta oppdatert og aktuell informasjon fra Ruter og NSB 
• Vi kan lettere identifisere mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som oppstår ved bruken av ditt abonnement. 
    
 
Kundeopplysninger er kontaktdata som navn og adresse. 
Reisedata er for eksempel hvilke soner du bruker kortet i, tidspunkt for bruk, hvilken billettype du har brukt og kortnummeret ditt. 
Reisedata vil også bli brukt for å avregne billettinntekter mellom Ruter og NSB. Reisedata kan ved hjelp av kortnummeret knyttes til 
kundeopplysningene til den som er registrert bruker av kortet ved f eks et ønske om refusjon fra deg som kunde. For statistisk bruk 
vil dine data bli anonymisert. 
 
Reisedata vil slettes så snart det ikke er behov for dem. Regnskapslovgivningen krever at kundeopplysninger som er nødvendig for 
faktureringsformål skal oppbevares i 10 år. 
 
Opplysningene vil ikke bli benyttet for markedsføringsformål med mindre du på forhånd har gitt tillatelse til dette. 
 
 Trafikanten og andre samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på vegne av Ruter, må ha tilgang til dine 
personopplysninger for å gi deg kundeservice og håndtere betaling og fakturaadministrasjon. 
 
Ruter er behandlingsansvarlig for kundeopplysninger og vil behandle disse i henhold til personopplysningsloven. Dersom du som 
kunde kjøper tjenester fra et annet selskap enn Ruter, blir det selskapet behandlingsansvarlig for de aktuelle personopplysningene. 
 
Du som er registrert, har rett til innsyn i og retting av opplysninger som er lagret om deg. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil 
reisekortet bli sperret når aktiv periodebillett utgår og personopplysningene om deg vil bli slettet. Så lenge kortet er i bruk, kan den 
behandlingsansvarlige lagre personopplysninger om deg. Vi oppfordrer våre kunder til å levere kortet tilbake til kortutsteder (Ruter 
eller NSB). 
 
Det er frivillig å bruke elektronisk reisekort og å avgi de opplysninger som er nødvendig for å bruke et registrert reisekort. Dersom 
du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysninger om deg, kan du i stedet velge et anonymt (uregistrert) reisekort. Les mer om 
dette på www.ruter.no. Inntil videre er også papirbilletter et godt alternativ for anonyme reiser, da disse ikke medfører lagring av 
reisedata. 
 
På www.ruter.no kan du også lese mer om hvordan personopplysninger blir behandlet og hvordan du kan henvende deg til 
kortutsteder (Ruter eller NSB). 
 
Dersom du på et senere tidspunkt velger å benytte ditt abonnement hos et annet transportselskap som er deltaker i 
reisekortsamarbeidet, vil det bli utvekslet informasjon med dette selskapet på tilsvarende måte som mellom Ruter og NSB. 
 
Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene for elektroniske billetter på www.ruter.no  
 
Ruter forbeholder seg retten til å gjøre endringer, herunder i priser og vilkår. 
 
 
Kontaktinformasjon 
Ruter As 
Postboks 1030 Sentrum 
N-0104 Oslo 
 
Tlf 40 00 67 00 
post@ruter.no 


