ANMÄLAN TILL BYA´S ADMINISTRATIONSSYSTEM BAS
BYA arbetar med ett administrationssystem som kallas BAS.
Här kan du som chef/anmälare få tillgång till BYA´s kursutbud samt anmäla/avboka dina medarbetare
till våra kurser.
Behörigheter och lösenord
För att få gå BYA´s olika utbildningar samt bli behörig till att anmäla deltagare krävs att
anställning finns i ett auktoriserat bevakningsföretag. Företaget ska dessutom vara medlem i
arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen eller ha ett hängavtal med Svenska
Transportarbetareförbundet
Tillsammans med detta brev finns en Anmälan om behörighet till BAS. På anmälan skall uppgifter om
vem som ska ha behörighet till att anmäla deltagare och då få tillgång till de funktioner som det
systemet tillhandahåller. En kopia av medlemsintyget i Säkerhetsföretagen eller avtalet med Transport
ska bifogas anmälan samt en kopia av beviljad auktorisation.
Anmälan skickas åter till BYA per post eller fax och ett lösenord kommer att skickas ut
via e-post till den person som företaget har anmält. En användardokumentation kommer att skickas
med där det framgår hur man loggar in i det nya systemet och där vi informerar om hur företagen kan
arbeta i systemet.
Vad innebär detta för företagen?
Företagen får en bättre överblick av anmälda kursdeltagare och av väktarens egen utbildningshistorik
samt kan ta fram på olika former av rapporter.
Utskick av kurskallelse
Kurskallelsen skickas ut till kursdeltagaren och anmälaren på företaget via e-post direkt vid
anmälningstillfället. Det är sedan upp till företaget att bestämma om kurskallelsen ska gå till
deltagarens e-post adress eller till anmälaren/chefens e-postadress genom
att ändra/lägga till i deltagarens personuppgifter.
Har ni frågor?
Om ni har några frågor angående det nya systemet eller den bifogade anmälan, kontakta
Kursadministrationen på 08-703 08 00 eller kontakt@bya.se

Med vänliga hälsningar

BYA

Box 1233, 164 28 Kista, Besöksadress: Isafjordsgatan 30 B. Tel. 08‐703 08 00, Fax. 08‐703 08 20
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ANMÄLAN OM BEHÖRIGHET TILL BYA´S
KURSADMINISTRATIONSSYSTEM BAS
Uppgifter om företaget
Företag

Adress

Postadress

Telefonnummer

Organisationsnummer

Bankgironr:

Uppgifter om den som ska ha behörighet att anmäla deltagare
Anmälarens/Chefens namn

Adress

Postadress

Telefonnummer

Personnummer

E-postadress

Observera att ovanstående uppgifter är obligatoriska för att anmälan ska gälla.
Kopia av medlemsintyget i Säkerhetsföretagen eller avtalet med Transport samt en kopia av beviljad auktorisation ska bifogas
anmälan.
BYA följer de regler som gäller i personuppgiftslagen. Information om PUL finns att läsa på www.datainspektionen.se. PUL.
BYA kommer enligt FAP 573-1 skicka vissa personuppgifter vidare till Länsstyrelsen.

___________________
Datum

____________________________________________________
Namnunderskrift Föreståndare
____________________________________________________
Namnförtydligande
Skicka in Anmälan med tillhörande bilagor till:

Box 1233, 164 28 Kista, Besöksadress: Isafjordsgatan 30 B. Tel. 08‐703 08 00, Fax. 08‐703 08 20
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