
Ja, tack. Jag önskar bli införd i spärregistret NIX adresserat.  
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Gör så här om Du vill tacka nej till adresserad direktreklam via post 
 

1. Fyll i alla Dina uppgifter i blanketten ovan. Flera personer kan anmäla sig på 
samma blankett.  

2. Skriv under. Lägg blanketten i ett kuvert. Frankera och posta till  
NIX Adresserat  
Box 600 
833 24 Strömsund 
 
Sedan är det klart. Glöm inte portot.
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Utdelningsadress (Gata, box el. motsvarande)  
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adresserat
 

Box 600, 833 24 Strömsund 
Tel. 08-558 081 09 

 

 

 
 

NIX adresserat – Spärregistret för adresserad direktreklam 
 
Vad är NIX adresserat? 
NIX adresserat är gjort för Dig som vill tacka nej 
till direktreklam som sänds med vanlig post 
(personadresserad direktreklam). 
Du gör det genom att anmäla Dig till registret 
NIX adresserat. Målet är att adresserad direkt-
reklam inte skall sändas till konsumenter vars 
namn finns i NIX adresserat. För att inte göra det 
behöver företagen – innan de sänder sådan 
reklam – kontrollera att mottagarnas namn inte 
finns i NIX adresserat. 

Vad kostar det? 
Anmälan till NIX adresserat kostar bara portot 
för ett svarskort. 

Vem står bakom NIX adresserat? 
NIX adresserat har byggts upp och finansieras av 
branschorganisationen Swedma – Swedish Direct 
Marketing Association. 

Stoppas all reklam? 
NIX adresserat gäller för marknadsföring som 
sänds med adresserad post till konsumenter. Men 
även om Du anmält Dig till NIX adresserat får 
företag där Du är eller nyligen varit kund sända 
adresserad reklam till Dig. 

Om Du inte vill få reklam från företag där Du är 
eller nyligen varit kund kan Du göra en anmälan 
direkt till företaget. 

Anmälan hindrar inte att Du med adresserad post 
kan få enkäter, marknadsundersökningar, 
samhällsinformation, politisk information eller 
liknande. 

NIX adresserat gäller inte för oadresserad 
reklam. Du kan tacka nej till sådan reklam 
genom att sätta upp en stoppdekal vid Din brev-
låda (Nej Tack till reklam). 

NIX adresserat gäller inte heller för reklam via e-
post. 

När får anmälan effekt? 
Företag har rätt att använda en lista med 
mottagares namn i max tre månader efter det 
att man har gjort en kontroll mot NIX 
adresserat. Därför kan Du ännu en tid få 
adresserad direktreklam som skulle ha stoppats 
genom Din anmälan. 

Hur länge gäller anmälan? 
En anmälan gäller till dess Du begär att den skall 
tas bort. 
NIX adresserat uppdateras löpande mot det 
statliga personadressregistret SPAR. Därför 
behöver Du inte anmäla om Du flyttar eller byter 
namn. Dina nya uppgifter kommer ändå in i  
NIX adresserat 

Information enligt personuppgiftslagen 
NIX adresserat registrerar Dina personuppgifter. 
Swedma är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna 
används endast för att motverka att adresserad 
direktreklam sänds till Dig. På begäran lämnas 
uppgifterna ut till marknadsförare som behöver 
veta att Du motsatt Dig att få adresserad direkt-
reklam. Du har rätt att gratis en gång per år få 
information, bl.a. vilka uppgifter om Dig som 
används, och att få rättelse om en uppgift är fel. 

Vill Du veta mer? 
Mer information finns på Swedmas hemsida 
www.swedma.se  
 
 
 
 
 
 
 


