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Detta avtal ("Avtalet") har ingåtts mellan:
(1)

ID06 AB, org. nr. 559052-2040, med adress Box 13144, 103 03 Stockholm ("ID06"); och

(2)

, org. nr.

, med adress

("Leverantören").

ID06 och Leverantören benämns i det följande var och en för sig "Part" eller "Parten" och gemensamt
"Parterna".
BAKGRUND
(A)

ID06 utvecklar och förvaltar, tillsammans med externa leverantörer, ett behörighets- och
informationssystem ("ID06-systemet"). ID06-systemet syftar till att skapa förutsättningar för
sund konkurrens genom att utveckla och tillhandahålla IT-system, IT-infrastruktur, IT-baserade
söktjänster och annat stöd till företag, myndigheter och andra organisationer för att motverka
svartarbete och annan ekonomisk brottslighet, främja säkerheten på arbetsplatser samt
medverka till effektivisering av arbetsprocesser och därigenom främja gemensamma
samhällsintressen. Kärnfunktionen hos ID06-systemet är möjligheten att säkerställa en korrekt
identitet för individen, samt ett arbetsgivarsamband, där ett organisationsnummer, och viss
annan information relaterad till individen, kopplas samman med ett personnummer eller
motsvarande identifikationsnummer. Endast företag som efterlever syftet med ID06-systemet
samt i alla väsentliga avseende efterlever gällande lagstiftning får, i egenskap av leverantörer
eller användare, vara anslutna till ID06-systemet.

(B)

ID06 avser nu att komplettera det befintliga ID06-systemet med en kompetensdatabas ("ID06
Kompetensdatabas"). ID06 Kompetensdatabas är en vidareutveckling av ID06-systemet och
syftar till att skapa ett heltäckande, användarvänligt och pålitligt register över utbildningsbevis
som kan bidra till att skapa säkrare arbetsplatser vilket i sin tur främjar ett sunt näringsliv.

(C)

ID06 är beroende av att leverantörer ansluter sig till ID06-systemet och tillhandahåller
ackrediterade tjänster till externa parter. Leverantören har de tekniska och organisatoriska
förutsättningarna som krävs för att tillhandahålla sådana tjänster utifrån de krav som följer av
detta Avtal.

(D)

ID06 ska agera neutralt och icke-diskriminerande i förhållande mot leverantörer och kunder i
ID06-systemet. Det noteras att ID06 inte har till syfte att ge vinst för utdelning till sina ägare,
att avsikten är att vinstmedel i ID06 istället ska avsättas för att utveckla och konsolidera
verksamheten, och att de avgifter som ID06 tar ut av Leverantören för tillhandahållande av
Information är satta så att de endast ger kostnadstäckning samt en sådan marginal som ID06
bedömer krävs för konsolidering och vidareutveckling av verksamheten.
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Mot bakgrund härav har Parterna ingått följande Avtal.
1.

DEFINITIONER

1.1

I detta Avtal ska nedanstående begrepp ha följande innebörd:
"Användarföretag" avser de organisationer till vilka Leverantören levererar Tjänster;
"Avtal" och "Avtalet" avser detta avtal och samtliga bilagor härtill;
"ID06" har den betydelse som anges i inledningen av detta Avtal;
"ID06 Kompetensdatabas" utgör en del av ID06-systemet och har den betydelse som anges i
bakgrunden till detta Avtal;
"ID06-kort" avser de fysiska kort, eller virtuell motsvarighet, som används inom ID06systemet;
"ID06-systemet" har den betydelse som anges i bakgrunden till Avtalet;
"Information" avser sådan information som vid var tid lagras inom ID06-systemet,
innefattande ID06 Kompetensdatabas;
"Leverantören" har den betydelse som anges i inledningen av detta Avtal;
"Part", "Parten" och "Parterna" har den betydelse som anges i inledningen av detta Avtal; och
"Tjänst" avser sådan tjänst, system och applikationsutrustning som för sin funktion är
beroende av Information från ID06-systemet.

1.2

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte påverka tolkningen
av Avtalets bestämmelser.

2.

ACKREDITERING AV TJÄNST

2.1

Leverantörens rätt att använda och vidareupplåta Information är begränsad till sådan Tjänst
som ackrediterats av ID06 och omfattar inte i något fall en rätt att överlåta Informationen.
Sådan Tjänst som Leverantören tillhandahåller vid tiden för undertecknande av detta Avtal och
som omfattas av tidigare ackreditering ska, förutsatt att Tjänsten är förenlig med detta Avtal
och tidigare ackreditering, anses ackrediterad även under detta Avtal. En ny Tjänst, eller
förändringar av befintlig Tjänst, som möjliggör en förändrad funktion, eller
användningsområde, kräver ny ackreditering från ID06 innan tillhandahållande sker till
Användarföretag.
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2.2

ID06 beviljar härmed Leverantören en icke-exklusiv rätt att: (i) få tillgång till och använda
Information för tillhandahållande av ackrediterade Tjänster; samt (ii) vidareupplåta rätten att
använda Information till Användarföretag för följande användningsområden:
(a)

upprätthålla och uppfylla de krav avseende elektronisk personalliggare som följer av
skatteförfarandelagen (2011:1244);

(b)

identifiering;

(c)

försvåra förekomsten av svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet; samt

(d)

säkerställa att individer innehar efterfrågad kompetens.

2.3

För användningsområdet i punkt 2.2(a) åtar sig Leverantören att tillse att Tjänsten möjliggör
att en elektronisk personalliggare kan föras på en arbetsplats utifrån de krav som följer av
skatteförfarandelagen (2011:1244) och myndighetsföreskrifter (för närvarande SKVFS 2015:6).

3.

LAGRINGSTJÄNST FÖR ANVÄNDARFÖRETAG
ID06 avser att erbjuda en service som ska hjälpa Användarföretag att uppfylla de
bevarandekrav för elektroniska personalliggare som följer av skatteförfarandeförordningen
(2011:1261), underlätta för underentreprenörer att få en samlad bild av sina uppdrag för
Användarföretag med olika system, minska risken för att olika system för elektroniska
personalliggare medför felaktigheter såsom dubbelregistreringar, bistå Användarföretag i
samband med myndighetskontroll, samt i övrigt uppfylla krav som följer av lag. ID06 kommer
dock inte vidta några åtgärder som inte baseras på Användarföretagets instruktion. För att
möjliggöra ID06s tillhandahållande av denna service, åtar sig Leverantören att, enligt ID06s,
anvisningar, överföra en kopia av de uppgifter som ska bevaras enligt kraven i
skatteförfarandeförordningen (2011:1261) till ID06. ID06 ansvarar för att säkerställa att
Leverantören, gentemot Användarföretaget, har rätt att överföra Användarföretagets kopia av
de uppgifter som ska bevaras enligt kraven i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) till
ID06 enligt denna punkt 3.

4.

REGLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST

4.1

För att skapa och upprätthålla ett förtroende för ID06-systemet är det viktigt att Tjänster, och
Information som erhålls och genereras, används med gott omdöme, på ett ansvarsfullt sätt
och alltid i enlighet med gällande rätt samt ID06-systemets syfte och ändamål.

4.2

Leverantören åtar sig att, vid tillhandahållande av Tjänster till Användarföretag, tillse att:
(a)

Tjänster (i) endast möjliggör hantering av Information, som erhålls via ID06
Kompetensdatabas, lokalt på en arbetsplats; (ii) inte bevarar sådan Information från
ID06 Kompetensdatabas längre än fyrtiotvå (42) dygn från det datum Informationen
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hämtades från ID06-systemet; samt (iii) i övrigt uppfyller de krav som ID06 från tid till
annan tillgängliggör på www.id06.se/partner;
(b)

Användarföretag inte använder Information i rekryteringssyfte eller för att bygga en
kompetensdatabas samt att de i övrigt följer de anvisningar och begränsningar som
ID06 från tid till annan tillgängliggör på www.id06.se/partner;

(c)

i förhållande till sådana Användarföretag som inte har anslutit sig och accepterat
användarvillkoren i ID06-portalen, de avtalskrav som framgår av Bilaga 1 Avtalskrav
Användarföretag utgör del av det avtal som Leverantören ingår med
Användarföretaget; samt

(d)

att det endast är Användarföretag som är anslutna till ID06-systemet som
tillhandahålls Tjänster.

4.3

I den mån så är möjligt ska Leverantören tillämpa "privacy by default" och "privacy by design"
vid framtagande av en Tjänst och utformning av dess funktionalitet. Detta innebär att
funktionaliteten i Tjänster ska anpassas så att Användarföretagets tillgång till, och användning
av, Information i strid med avsett syfte och ändamål, såsom framgår av punkt 2, i största
möjliga omfattning förhindras med tekniska medel samt att Tjänstens funktionalitet stödjer en
användning som skyddar registrerade individers integritet.

4.4

Leverantören har rätt att genom marknadsföring informera om att man tillhandahåller
Tjänster för ID06-systemet. Användning av ID06s varumärke i samband med marknadsföring
får endast ske i enlighet med de instruktioner från ID06 som från tid till annan publiceras på
www.id06.se/partner.

4.5

ID06 har rätt att på www.id06.se/partner, eller på annat sätt, informera om Leverantörens
verksamhet inom ramen för ID06-systemet.

5.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET

5.1

Säkerhet och kontroll

5.1.1

Leverantören ska vidta sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som rimligen kan krävas
för att hindra obehörigt tillträde till eller spridning av Information. Detta innebär bl.a. att
Leverantören ska upprätthålla en hög och tillförlitlig säkerhetsnivå i sin verksamhet, med
beaktande av de rimliga tekniska möjligheter som finns, samt följa de anvisningar och
instruktioner som anges från tid till annan på www.id06.se/partner.

5.1.2

ID06, eller den ID06 anlitar, har rätt att följa upp och kontrollera Leverantörens verksamhet i
syfte att säkerställa efterlevnad av Avtalet. Leverantören ska efter bästa förmåga tillhandahålla
den information och den övriga assistans som ID06 rimligen kan kräva för uppföljning och
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kontroll av Avtalet samt säkerställa att eventuella samarbetspartners ger ID06 samma
rättigheter.
5.1.3

Leverantören ska bistå ID06, eller den ID06 anlitar, vid uppföljning och kontroll av
Användarföretags användning av Tjänster och Information.

5.1.4

ID06 ska sträva efter att minimera risken för att negativ påverkan uppstår på Leverantörens,
eller Användarföretagets, verksamhet vid uppföljning enligt punkt 5.1.2 och 5.1.3.

5.2

Påföljder vid brister och felaktigheter

5.2.1

Om det vid kontroll enligt punkt 5.1 påvisas brister eller felaktigheter, som kräver uppföljning
av Leverantörens verksamhet, har ID06 rätt till skälig ersättning från Leverantören för nedlagt
arbete hänförlig till sådan uppföljning (för närvarande tillämpas en timkostnad om 900 kr/h).

5.2.2

Om det vid uppföljning och kontroll enligt punkt 5.1 uppmärksammas brister eller
felaktigheter, eller det finns skälig anledning att misstänka att brister eller felaktigheter
föreligger, som är väsentliga, har ID06 rätt att omedelbart blockera åtkomst till Information
för berörd Tjänst, till dess att Leverantören kan påvisa att bristerna eller felaktigheterna är
åtgärdade. ID06 ska utan dröjsmål informera Leverantören om åtgärd enligt denna punkt
vidtas. Vid väsentliga brister eller felaktigheter har ID06 även en rätt att säga upp Avtalet enligt
punkt 8.2(a). Nedan följer exempel på när Leverantörens agerande kan anses utgöra en
väsentlig brist eller felaktighet under Avtalet:
(a)

aktivt motverkande av ID06s arbete och ID06-systemet;

(b)

tillhandahållande av Tjänster och Information i strid med detta Avtal, exempelvis
genom att ackreditering enligt punkt 2.1 saknas;

(c)

bedrivande av verksamhet i strid med gällande lagstiftning;

(d)

bristande säkerhet vid hantering av personuppgifter;

(e)

bristande medverkan enligt punkt 5.1, såsom vid kontroll, vidtagande av rättelse samt
vid uppföljning av brister eller felaktigheter;

(f)

användning av ID06 varumärke i strid med ID06s instruktioner;

(g)

bristande betalning enligt punkt 7; och

(h)

underlåta att besvara skriftlig korrespondens från ID06 inom rimlig tid trots skriftlig
påminnelse från ID06.
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6.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

6.1

Allmänt

6.1.1

Med tillämplig personuppgiftslagstiftning avses under detta Avtal personuppgiftslagen
(1998:204) ("PUL") till den 25 maj 2018 och därefter EU-förordning 2016/679 ("GDPR"). Krav i
punkt 6 som enbart följer av GDPR, utan att motsvarande krav följer i PUL, ska tillämpas från
och med då GDPR träder i kraft.

6.1.2

ID06 är personuppgiftsansvarig för sin hantering av personuppgifter inom ID06-systemet
såsom lagring, behandling och utlämning av personuppgifter, inklusive utlämning av
Information i samband med Användarföretagens användning av Tjänster. ID06s behandling av
personuppgifter enligt punkt 3 regleras enligt särskilt biträdesavtal mellan ID06 och
Användarföretaget. I den mån Leverantören behandlar personuppgifter för ID06s räkning, i
samband med ackreditering eller tillhandahållande av Tjänst, ska ID06 anses vara
personuppgiftsansvarig, och Leverantören personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Denna
behandling regleras enligt punkt 6.2 nedan.

6.1.3

För den behandling av personuppgifter som sker i samband med Användarföretagets
användning av Tjänster ska Användarföretaget vara personuppgiftsansvarig och Leverantören
personuppgiftsbiträde. Leverantören åtar sig att vid tillhandahållandet av Tjänster säkerställa
att
tillämplig
personuppgiftslagstiftning
följs,
exempelvis
genom
att
personuppgiftsbiträdesavtal ingås såsom framgår av Bilaga 1.

6.1.4

Leverantören har inte rätt att behandla Information för egen räkning.

6.2

Behandling av personuppgifter för ID06s räkning

6.2.1

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgift om namn,
personnummer eller samordningsnummer, eller motsvarande utländsk identifikationsuppgift,
på innehavare av ID06-kort, ID06-kortnummer, namn och organisationsnummer, eller
motsvarande utländsk registreringsuppgift, för kortinnehavarens arbetsgivare samt
utbildningsbevis som registrerats i ID06 Kompetensdatabas. Kategorier av registrerade är
individer som innehar ID06-kort. Personuppgifterna kommer att behandlas (genom lagring,
bearbetning, test, analys och överföring) för ändamålet att tillhandahålla dem till
Användarföretag, som under avtalstiden använder Tjänster.

6.2.2

Leverantören åtar sig att endast behandla personuppgifter som denne får tillgång till under
Avtalet, eller överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES eller en internationell
organisation,
utifrån
ID06s
dokumenterade
instruktioner,
tillämplig
personuppgiftslagstiftnings krav, och enbart för att fullgöra Avtalet. Dokumenterade
instruktioner ska kunna ges av ID06 genom publicering på www.id06.se/partner. Leverantören
får dock utan instruktion genomföra behandling som krävs enligt unionsrätten eller nationell
rätt i en medlemsstat som Leverantören omfattas av, men ska i ett sådant fall informera ID06
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om detta krav innan uppgifterna behandlas, såvida Leverantören inte är förhindrad att ge
information med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt. Leverantören åtar
sig härutöver att:
(a)

säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig
att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt;

(b)

vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de
personuppgifter som behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning
(artikel 32 GDPR);

(c)

med tanke på behandlingens art, hjälpa ID06 genom lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att ID06 kan fullgöra sin
skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet
med kapitel III GDPR;

(d)

bistå ID06 med att tillse att skyldigheterna enligt artiklarna 32-36 GDPR fullgörs, med
beaktande av typen av behandling och den information som Leverantören har att
tillgå;

(e)

beroende på vad ID06 väljer, radera eller återlämna alla personuppgifter till ID06 efter
det att Leverantörens åtaganden under Avtalet har avslutats, och radera eventuella
kopior, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt (Leverantören ska med god framförhållning
skriftligen efterfråga ID06s instruktion); och

(f)

ge ID06 tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som
fastställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning har fullgjorts samt möjliggöra och bidra
till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av ID06 eller av en revisor
som bemyndigats av ID06. Leverantören ska omedelbart informera ID06 om
Leverantören anser att en instruktion strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

6.2.3

Leverantören ska informera ID06 om de tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits i
syfte att skydda de personuppgifter som behandlas för ID06s räkning. Om Leverantören avser
att ändra sina tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt som kan inverka på
skyddet för personuppgifterna ska ID06 informeras om detta innan sådana åtgärder vidtas.

6.2.4

Leverantören ges härmed en allmän rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av
Leverantörens åtaganden under Avtalet som innefattar behandling av personuppgifter
(underbiträde). Vid Avtalets ingående ska Leverantören tillhandahålla en lista över de
underleverantörer som Leverantören avser att anlita. Leverantören åtar sig att informera ID06
om eventuella planer på att anlita nya underleverantörer, eller ersätta underleverantörer, så
att ID06 ges möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. I förhållande till de
underbiträden som anlitas åtar sig Leverantören att ingå avtal om personuppgiftsbehandling
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på villkor som motsvarar denna punkt 6.2. Om underleverantörer befinner sig i tredje land åtar
sig Leverantören att teckna ett, för ID06s räkning och mandat, så kallat Data Transfer
Agreement som inkluderar EU-kommissionens standardklausuler. Leverantören ansvarar för
underleverantörens behandling av personuppgifter såsom för egen räkning.
6.2.5

Leverantören ska inte ha rätt till ersättning från ID06 för eventuella kostnader för att uppfylla
de åtaganden som följer av denna punkt 6.2.

7.

BETALNING
Leverantören ska erlägga betalning till ID06 enligt vid var tid gällande prislista, som anges på
www.id06.se/partner, på det sätt som framgår av utställd faktura. De priser som ID06 tillämpar
ska vara skäliga och eventuella prishöjningar ska meddelas Leverantören i god tid innan
höjningen träder ikraft. Vid försenad betalning har ID06 rätt till dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635).

8.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

8.1

Detta Avtal gäller från och med Avtalets undertecknande och tillsvidare och kan sägas upp
skriftligen med tolv (12) månaders uppsägningstid.

8.2

Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt
meddelande härom till den andra Parten om den andra Parten:

8.3

(a)

i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar full
rättelse inom 30 dagar efter mottagande av skriftlig begäran härom; eller

(b)

försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, inleder företagsrekonstruktion, träder
i likvidation, ställer in sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

ID06 har härutöver rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Leverantören:
(a)

aktivt agerar, eller underlåter att agera, och sådant agerande eller underlåtenhet
väsentligen motverkar, eller står i strid med, ID06s syfte med ID06-systemet; eller

(b)

aktivt agerar, eller underlåter att agera, och sådant agerande eller underlåtenhet står
i strid med gällande lagstiftning eller är föremål för myndighetsutredning som rör
lagöverträdelse och som riskerar att skada trovärdigheten för ID06-systemet.

Väsentligt försämrad kreditvärdighet och förekomst av skulder avseende arbetsgivaravgifter
och skatter ska kunna utgöra grund för uppsägning enligt denna punkt 8.3.
8.4

En uppsägning av Avtalet ska inte påverka giltigheten av punkterna 6, 7, 9, 10, 12.6 och 13.
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9.

ANSVAR

9.1

Med undantag av vad som följer av punkten 9.4 ska vardera Parts ansvar per kalenderår för
skada som den andra Parten lider med anledning av Parts avtalsbrott vara begränsat till ett
belopp motsvarande tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

9.2

ID06 ska agera på ett professionellt och fackmannamässigt sätt och alltid sträva efter att
Informationen ska vara av god kvalitet och tillhandahållas med hög tillgänglighet. Leverantören
informeras dock om och godkänner att:
(a)

Informationen har registrerats av fristående ID06 ackrediterade utbildningsföretag
eller kortleverantörer. Även om ID06 genom avtal har ställt höga krav på att
registreringen av Information ska vara korrekt, har registreringen skett utan ID06s
medverkan eller kontroll. ID06 kan därför inte garantera kvaliteten på Informationen
eller att Informationen i övrigt är korrekt, fullständig eller aktuell; och

(b)

ID06 gör inte heller några utfästelser avseende tillgängligheten av den Information
som tillhandahålls.

9.3

Part ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom exempelvis utebliven vinst eller nytta,
minskad omsättning, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser
gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av
Part.

9.4

Den begränsning som följer av punkt 9.1 ska inte vara tillämplig i fall då ID06 drabbas av skada
till följd av att Leverantörens brott mot punkt 2 och 4 samt i förhållande till båda Parter vid
brott mot punkt 6 och 10 samt vid grov vårdslöshet eller uppsåt.

10.

SEKRETESS

10.1

Respektive Part ska iaktta sekretess avseende innehållet i Avtalet och uppgifter om motpartens
verksamhet som skriftligen är märkta som konfidentiella eller som uppenbarligen är av
konfidentiell natur. Respektive Part ska inte heller använda sådan konfidentiell information för
annat syfte än att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet eller avtal med Användarföretag. Part
har dock rätt att, med sekretessförbehåll, delge sådan information till sina rådgivare.

10.2

Sekretessen ska dock inte gälla sådan information som (i) Part rimligen behöver lämna ut till
tredje part (däribland Användarföretag) för att kunna fullgöra sina åtaganden under detta
Avtal eller inom ramen för ID06-systemet eller Tjänsten; (ii) vid tiden för överlämnandet var
eller därefter blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta sekretessåtagande;
(iii) lämnats till Part eller dess ombud av en tredje man, som äger rätt att lämna ut sådan
information; eller (iv) var känd för Part redan innan överlämnandet från den andra Parten.

10.3

Sekretessen gäller under avtalstiden och fem (5) år därefter.
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11.

INFORMATION OCH SAMRÅDSFÖRFARANDE VID FÖRÄNDRINGAR

11.1

ID06 har rätt att genomföra förändringar inom ID06-systemet, exempelvis till följd av ändringar
i lagstiftning eller användning av ny teknik. Leverantörer ska informeras i god tid innan
förändringar genomförs genom publicering på www.id06.se/partner.

11.2

Vid större förändring inom ID06-systemet, eller vid större förändringar i instruktioner,
dokumentation eller liknande, vilket kan få stor påverkan på den verksamheten Leverantörer
bedriver med anledning av detta Avtal, ska ID06 genomföra ett samråd med berörda
Leverantörer. Leverantören åtar sig att aktivt medverka och bidra vid sådana samråd efter
bästa förmåga.

12.

ÖVRIGT

12.1

Fullständig reglering
Detta Avtal med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet
berör.

12.2

Tillägg och ändringar
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter för
att vara giltiga.

12.3

Underleverantörer
Med iakttagande av de begränsningar som följer av punkt 6.2.4, har Leverantören rätt att anlita
underleverantörer för fullgörande av sina skyldigheter under detta Avtal. Leverantören svarar
för eventuella underleverantörers agerande såsom för sitt eget agerande.

12.4

Eftergivande av rättigheter
Parts dröjsmål med eller underlåtenhet att verkställa, utöva eller fullfölja någon rättighet enligt
Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära
att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Parts eftergift av rättighet eller påföljd, eller
avstående från att utnyttja viss rättighet eller påtala visst förhållande enligt detta Avtal ska i
varje enskilt fall vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av sådan Part för att vara
gällande.

12.5

Bestämmelses ogiltighet
Om någon bestämmelse i detta Avtal helt eller delvis anses ogiltig eller ej verkställbar ska
bestämmelsen i övriga delar liksom alla övriga bestämmelser i Avtalet vara gällande. För sådant
fall ska Parterna lojalt förhandla med varandra i syfte att, om möjligt, överenskomma om
nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets struktur, syfte och anda.
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12.6

Meddelande och kontaktpersoner

12.6.1 All korrespondens och andra meddelanden enligt detta Avtal ska vara skriftlig och ska tillställas
Part genom följande kontaktpersoner på respektive adress som anges nedan eller på annan av
Part anvisad adress:
Vid meddelande till ID06:

Vid meddelande till
Leverantören:

ID06 AB
Att: VD
Box 13144, 103 03 Stockholm
avtal@id06.se

Att: VD

12.6.2 Ett meddelande enligt detta Avtal ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda om:
(a)

avlämnat med bud; vid avlämnandet;

(b)

avsänt med rekommenderat brev (såvida meddelandet inte anlänt tidigare); tre (3)
arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om postat inom Sverige, eller fem (5)
arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om postat till eller från plats utanför
Sverige; eller

(c)

avsänt som elektroniskt meddelande; dagen för avsändandet om mottagande
behörigen bekräftas eller kan bevisas av avsändaren genom leveranskvitto.

13.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

13.1

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande
administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat
Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad,
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska
tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller
tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara
svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten med undantag för regler om lagval. Parterna är
dock fria att väcka talan vid allmän domstol avseende betalning enligt punkt 7.
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13.2

Information, skriftlig såväl som muntlig, som utgör underlag, beslut eller dom i tvisten ska
behandlas med sekretess av båda Parter och får således inte offentliggöras eller på annat sätt
avslöjas utan skriftlig överenskommelse.
________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.
Stockholm
Datum:

Datum:

ID06 AB

________________________________
Peter Löfgren

______________________________
Namnförtydligande:
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BILAGA 1
AVTALSKRAV ANVÄNDARFÖRETAG
Nedan avtalskrav ska utgöra del av Leverantörens avtal med Användarföretag enligt punkt
4.2(c) i Avtalet:
DEFINITIONER
I denna bilaga, ska nedanstående begrepp ha följande innebörd:
"Användarföretag" avser de organisationer till vilka Leverantören levererar Tjänster;
"ID06" avser ID06 AB, org. nr. 559052-2040;
"ID06 Kompetensdatabas" avser ett register över utbildningsbevis som förvaltas av ID06 och
utgör en del av ID06-systemet;
"ID06-kort" avser de fysiska kort, eller virtuell motsvarighet, som används inom ID06systemet;
"ID06-systemet" avser ett behörighets- och informationssystem som utvecklats och förvaltas
av ID06;
"Information" avser sådan information som lagras i ID06-systemet, innefattande ID06
Kompetensdatabas;
"Leverantören" avser den leverantör som tillhandahåller Tjänster; och
"Tjänst" avser sådan tjänst, system och applikationsutrustning som för sin funktion är
beroende av Information från ID06-systemet.
BEGRÄNSNINGAR OCH ÅTAGANDEN AVSEENDE TJÄNSTEN
2.1

Användarföretag har rätt att använda den Information som erhålls genom Tjänsten för
följande användningsområden:
(a)

upprätthålla och uppfylla de krav avseende elektronisk personalliggare som följer av
skatteförfarandelagen (2011:1244);

(b)

identifiering;

(c)

försvåra förekomsten av svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet; samt

(d)

säkerställa att individer innehar efterfrågad kompetens.
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2.2

För användningsområdet i punkt 2.1(a) ska Tjänsten möjliggöra att elektronisk personalliggare
kan föras på en arbetsplats utifrån de krav som följer av skatteförfarandelagen (2011:1244)
och myndighetsföreskrifter, vilket för närvarande bl.a. innebär att lagring av uppgifter i en
elektronisk personalliggare kommer ske under två (2) år efter utgången av det kalenderår då
det för näringsverksamheten, som omfattas av lagen, gällande beskattningsåret gått ut.
Uppgifter som lagras i en elektronisk personalliggare kommer att hållas tillgängliga för sådan
part som enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att föra och bevara
personalliggaren samt för att möjliggöra myndighetskontroll. I den mån en underleverantör
använder Tjänsten, ska Användarföretaget informera underleverantören om att denne, efter
det att verksamheten upphört, har rätt att begära ut sin del av den samlade personalliggaren.

2.3

För att skapa och upprätthålla ett förtroende för ID06-systemet är det viktigt att Tjänsten, och
den information som erhålls, används med gott omdöme, på ett ansvarsfullt sätt och alltid i
enlighet med gällande rätt samt ID06-systemets syfte och ändamål.

2.4

Användarföretaget informeras om att den Information som kan erhållas genom Tjänsten har
registrerats av fristående ID06 ackrediterade utbildningsföretag eller kortleverantörer. Även
om ID06 ställt höga krav på att registreringen av Information ska vara korrekt, har
registreringen skett utan ID06s medverkan eller kontroll. ID06 kan därför inte garantera
kvaliteten på Informationen eller att Informationen i övrigt är korrekt, fullständig eller aktuell.

2.5

Användarföretaget informeras om att ID06 inte gör några utfästelser avseende tillgängligheten
av den Information som tillhandahålls via Tjänsten.

2.6

Leverantören och/eller ID06, eller den Leverantören/ID06 anlitar, har rätt att följa upp och
kontrollera Användarföretagets användning av Tjänsten samt Informationen i syfte att
säkerställa efterlevnad av de regler för användning som finns. Användarföretaget ska efter
bästa förmåga tillhandahålla den information samt den övriga assistans som rimligen kan
behövas för sådan kontroll.

2.7

Användarföretagets rätt att använda Information som erhålls genom Tjänsten ska inte i något
avseende tolkas som att denna Information överlåts.

2.8

Information som erhålls genom Tjänsten får inte användas för rekryteringssyfte eller för att
bygga en kompetensdatabas.

2.9

Användarföretaget ska rapportera felaktiga uppgifter i Informationen till ID06 på sätt som
anges på www.id06.se.

2.10

Användarföretaget ska följa de allmänna riktlinjer för användning av Information som ID06
anger på www.id06.se.
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LAGRINGSTJÄNST
ID06 avser att erbjuda en service som ska hjälpa Användarföretag att uppfylla de
bevarandekrav för elektroniska personalliggare som följer av skatteförfarandeförordningen
(2011:1261), underlätta för underentreprenörer att få en samlad bild av sina uppdrag för
Användarföretag med olika system, minska risken för att olika system för elektroniska
personalliggare medför felaktigheter såsom dubbelregistreringar, bistå Användarföretag i
samband med myndighetskontroll, samt i övrigt uppfylla krav som följer av lag. För att
möjliggöra ID06s tillhandahållande av denna service, godkänner Användarföretaget att en
kopia av de uppgifter som ska bevaras, enligt kraven i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261), överförs till ID06 så att ID06 kan hantera lagring samt bistå vid
myndighetskontroll. Närmare detaljer för denna tjänst framgår på www.id06.se.
PERSONUPPGIFTSANSVAR
4.1

I den mån Leverantören behandlar personuppgifter för Användarföretagets räkning, genom
användning av Tjänsten, ska Användarföretaget anses vara personuppgiftsansvarig, och
Leverantören personuppgiftsbiträde enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Med
tillämplig personuppgiftslagstiftning avses personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") till den 25
maj 2018 och därefter EU-förordning 2016/679 ("GDPR"). Krav i denna punkt 4 som enbart
följer av GDPR, utan att motsvarande krav följer av PUL, ska tillämpas mellan parterna först
från och med då GDPR träder i kraft.

4.2

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgift om namn,
personnummer eller samordningsnummer, eller motsvarande utländsk identifikationsuppgift,
på innehavare av ID06-kort, ID06-kortnummer, tidpunkt för påbörjat och avslutat arbetspass,
namn och organisationsnummer, eller motsvarande utländsk registreringsuppgift, för
kortinnehavarens arbetsgivare samt utbildningsbevis som registrerats i ID06
Kompetensdatabas. Kategorier av registrerade är individer som innehar ID06-kort.
Personuppgifterna kommer att behandlas (genom lagring, bearbetning, test, analys och
överföring) för de ändamål som framgår av punkt 2.1 under avtalsförhållandet.

4.3

Leverantören åtar sig att endast behandla personuppgifter som denne får tillgång till, eller
överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES eller en internationell organisation, utifrån
Användarföretagets dokumenterade instruktioner, tillämplig personuppgiftslagstiftnings krav,
och enbart för att fullgöra tillämpligt avtal. Leverantören får dock utan instruktion genomföra
behandling som krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt i en medlemsstat som
Leverantören omfattas av, men ska i ett sådant fall informera Användarföretaget om detta
krav innan uppgifterna behandlas, såvida Leverantören inte är förhindrad att ge information
med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt. Leverantören åtar sig härutöver
att:
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(a)

säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig
att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt;

(b)

vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de
personuppgifter som behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning
(artikel 32 GDPR);

(c)

med tanke på behandlingens art, hjälpa Användarföretaget genom lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att Användarföretaget kan
fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades
rättigheter i enlighet med kapitel III GDPR;

(d)

bistå Användarföretaget med att tillse att skyldigheterna enligt artiklarna 32-36 GDPR
fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som
Leverantören har att tillgå;

(e)

beroende på vad Användarföretaget väljer, radera eller återlämna alla personuppgifter
till Användarföretaget efter det att Leverantörens åtaganden har avslutats, och radera
eventuella kopior, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten
eller medlemsstaternas nationella rätt (om inget val gjorts när Leverantörens
åtaganden har upphört ska denne ha rätt att radera personuppgifterna); och

(f)

ge Användarföretaget tillgång till all information som krävs för att visa att de
skyldigheter som fastställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning har fullgjorts samt
möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av
Användarföretaget eller av en revisor som bemyndigats av Användarföretaget.
Leverantören ska omedelbart informera Användarföretaget om Leverantören anser
att en instruktion strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

4.4

Leverantören ska informera Användarföretaget om de tekniska och organisatoriska åtgärder
som vidtagits i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas för dennes räkning. Om
Leverantören avser att ändra sina tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt som
kan inverka på skyddet för personuppgifterna ska Användarföretaget informeras om detta
innan sådana åtgärder vidtas.

4.5

Leverantören ges rätt att vid utförandet av sina åtaganden som innefattar behandling av
personuppgifter anlita underleverantör. I förhållande till de underbiträden som anlitas åtar sig
Leverantören att ingå avtal om personuppgiftsbehandling på villkor som motsvarar denna
punkt 4. Om underleverantörer befinner sig i tredje land åtar sig Leverantören att teckna ett,
för Användarföretagets räkning och mandat, så kallat Data Transfer Agreement som inkluderar
EU-kommissionens standardklausuler. Leverantören ansvarar för underleverantörens
behandling av personuppgifter såsom för egen räkning.
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4.6

4.7

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning ska personuppgifter raderas (gallras) så
snart ändamålet för vilket de samlades in har fullgjorts, om inte det framgår av andra lagkrav
att data måste sparas för en viss period. Användarföretaget ansvarar för att radering av
personuppgifter sker. Leverantören ska dock utan dröjsmål radera sådan Information:
(a)

för vilket lagringskrav enligt skatteförfarandeförordningen (2011:1261) har uppfyllts;
och

(b)

som erhållits genom ID06 Kompetensdatabas och som lagrats i fyrtiotvå (42) dygn från
det att uppgifterna genererades.

I den mån Användarföretaget genom instruktion ställer krav på Leverantörens behandling av
personuppgifter, som går utöver Leverantörens ordinarie rutiner för sin verksamhet, och vad
som följer av ID06s krav och rekommendationer, ska Leverantören ha rätt till skälig ersättning
från Användarföretaget för kostnader som uppstår.

