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1 Allmänna villkor
Ansökan om ackreditering ska ske skriftligt på ackrediteringsförbindelse enligt bilaga 2. Genom sin skriftliga
ansökan ger sökande företag sitt godkännande att presenteras på www.ID06.se.
Genom ansökan förbinder sig leverantören att följa nedan punkter och tillse att den produkt som leverantören
tillhandahåller för ID06 Systemet kan användas för nedan angivna syften och ändamål:
•
•
•
•
•
•

Försvåra förekomsten av svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet.
Iaktta och följa de regler som uppställts i bilaga 3 inklusive refererande dokument.
Acceptera föranmäld och slumpmässig stickprovskontroll.
Betala fastställda avgifter.
Ta del av nyhetsinformation som framgår på www.ID06.se.
Inte marknadsföra och sälja andra produkter som produkter för ID06 Systemet, än de specifika
produkter som ackrediteringen omfattar.

ID06 AB ser årligen över uppställda regler och om ändringar eller tillägg beslutas ska dessa omgående delges
de ackrediterade. Dessa har att utan tidsutdräkt iaktta de nya reglerna.
ID06 AB ger fortlöpande information kring aktuella ackrediteringar på www.ID06.se.
ID06 AB kan komma att utöva tillsyn och kontrollverksamhet. Det innebär att ID06 AB, eller av ID06 AB utsedd
part, kan komma att:
•
•

Genomföra föranmäld stickprovsvis kontroll genom att testköra levererade ID06-produkter.
Genomföra föranmälda revisioner hos ackrediterad leverantör för att förvissa sig om att
verksamheten bedrivs i enlighet med bilaga 3 inklusive refererande dokument.

Vid avvikelser enligt ovanstående två punkter ska ID06 AB utan dröjsmål kontakta ackrediterat företag och
meddela avvikelsens karaktär och eventuella åtgärder.
Avgifter för ovanstående kontrollverksamhet ingår i ackrediteringsavgiften. Vid anmärkning som föranleder
återkommande eller ytterligare uppföljningsbesök, debiteras den ackrediterade en timavgift enligt
information på www.ID06.se.

2 Villkorssamband
Ackrediterad kortämnesleverantör förbinder sig att, inom ramen för denna ackreditering, endast leverera
kortämne som fullt ut stödjer ID06 AB:s ackrediterade läsare och applikationsleverantörers samt ackrediterade
kortleverantörers ID06-produkter. Ackrediterad kortämnesleverantör får endast sälja aktuellt kortämne till
ackrediterade kortleverantörer. Ackrediterade leverantörer framgår på www.ID06.se.

2.1 Specifika villkor
ID06 AB tillhandahåller, i relevant format, användarrätt till det specifika ID06-kopieringsskyddet. ID06kopieringsskydd relevant för kortämnesleverantör omfattar:
•
•
•
•

Microtext.
UV-tryck.
ID06-logotyp.
Hologramfolie.

Närmare anvisningar, kortinformation och placering samt hur chip:et ska kodas finns i skyddat tryckunderlag
och bilaga 1.
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2.2 Ackrediteringsomfattning
Ackrediteringen omfattar leverans av kortämne till ID06-kort. Det tekniska innehållet framgår av ID06
Standard och därtill refererande dokument. Gränssnittet för ackrediteringen visavi ackrediteringen för ID06
kortleverantörer är enligt nedanstående:

Kortämnesleverantör

Kortleverantör

2.3 Krav på redovisning vid ackreditering
Leverantör ska vid beredningsmötet eller senast vid ackrediteringstillfället bifoga ett referenskort.
Referenskortet testas av ID06 AB avseende tekniskt innehåll och grafisk formgivning. ID06 AB testar
referenskortet i en läsare och applikationsmiljö som stödjer ID06. Syftet med testet av referenskortet är att
dels godkänna den grafiska formgivningen, dels säkerställa att informationen i de två chip:en kommunicerar
på rätt sätt samt att utskrifter av ID06-närvaroredovisning uppfyller de ställda kraven.
Referenskortet, Mifare-del, ska kodas med:
• Kortnummer: ID-0606-083631.
• Personnummer: 20161001-0001.
• Personnamn: Qvintus Identic.
• Företag: ID06 AB.
• Organisationsnummer: 559052-2040.
• Version: 1.5.
• Giltighetstid: 2022-01-01.
Leverantör ska redovisa uppdaterade och dokumenterade rutiner och administration enligt relevanta delar
inom ID06 Standard. Dokumentationen ska följa rubrikstrukturen från kapitel 5 till 10 i ID06 Standard.

2.4 Ackrediteringsavgift
ID06 AB tar ut en årlig avgift för leverantörens anslutning till ID06 Systemet. En första faktura skickas från ID06
AB i direkt anslutning till ackrediteringen. Information om aktuella avgifter ges på www.ID06.se. Den årliga
avgiften kan komma att justeras. Information om sådan justering läggs ut på www.ID06.se. Eventuella
justeringar är inte retroaktiva för enskilda ackrediterade leverantörer.
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