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ID06 AB - ALLMÄNNA VILLKOR 

Dessa Villkor gäller för (i) innehav och användning av ID06-kort och (ii) registrering och användning av ID06-

konto. Villkoren reglerar förhållandet mellan ID06 och dig som innehavare eller blivande innehavare av ID06-kort 

och ett ID06-konto.  

Sedan Din Arbetsgivare registrerat uppgifter om dig i samband med beställning av ID06-kort, ges du möjlighet 

att registrera ett ID06-konto där du kan bekräfta uppgifterna samt aktivera ID06-kortet. Ditt godkännande av 

dessa Villkor är en förutsättning för att Kortföretaget ska utfärda ID06-kortet och för att du ska ha möjlighet att 

registrera ID06-kontot. Genom att godkänna Villkoren ingår du avtal med ID06 i enligt med dessa Villkor 

(”Avtalet”).  

1. DEFINITIONER  

I dessa Villkor ska nedanstående begrepp ha 

följande innebörd: 

”Din Arbetsgivare” avser företag, myndighet, 

förening eller annan organisation som erlägger 

erforderlig inkomstskatt och arbetsgivaravgift för 

arbetstagaren, eller som annars enligt avtal med 

ID06 har rätt att utfärda ID06-kort för 

arbetstagaren; 

”Avtalet” har den betydelse som framgår av 

inledningen; 

”ID06” avser ID06 AB, org. nr. 559052-2040;  

”ID06-kontot” avser det personliga konto inom 

ID06-systemet, där du kan logga in för att bekräfta 

dina uppgifter för ID06-kortet, aktivera ditt ID06-

kort, samt för att ta del av de uppgifter om dig som 

finns lagrade i ID06-systemet; 

”ID06-kort” avser det fysiska kort, eller mobil 

motsvarighet, som används inom ID06-systemet; 

”ID06-systemet” avser det behörighets- och 

informationssystem som utvecklats av ID06 för att 

försvåra svartarbete och annan ekonomisk 

brottslighet samt för att stärka en sund konkurrens 

på arbetsmarknaden; 

"Kortföretag" avser en leverantör som 

tillhandahåller ID06-kort; och 

”Villkoren” avser dessa allmänna villkor. 

2. ID06-KONTOT 

2.1 Du kan logga in på ID06-kontot via ID06 hemsida. I 

inloggat läge kan du ta del av uppgifter om ID06-

kortet, din användning av ID06-kortet och andra 

uppgifter om som finns lagrade om dig i ID06-

systemet. 

2.2 ID06-kontot är personligt och får inte överlåtas till 

annan. ID06-kontot får endast användas av dig 

personligen. Du ansvarar för alla aktiviteter som 

sker genom ID06-kontot samt för att skydda 

uppgifterna på så sätt att obehöriga inte tillåts ta 

del av dem. Du ansvarar också för att all 

information som anges vid registrering och senare 

är sann, korrekt, aktuell och fullständig. 

2.3 ID06 förbehåller sig rätten att omedelbart stänga 

av ID06-kontot vid brott mot dessa Villkor eller vid 

missbruk av ID06-kontot.  

2.4 På ID06-kontot finns innehåll som ägs eller 

licensieras av ID06. Innehållet skyddas av 

lagstiftning som rör bland annat upphovsrätt, 

varumärken, patent och affärshemligheter och, när 

det gäller förhållandet mellan dig och ID06, är det 

ID06 som äger och behåller alla rättigheter till 

innehållet och ID06-kontot. Du får inte ta bort, 

ändra eller dölja information om upphovsrätt, 

varumärken, tjänstemärken eller andra proprietära 

rättigheter. Du får inte heller reproducera, 

modifiera, anpassa, basera arbete på, iscensätta, 
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visa, publicera, distribuera, överföra, sända, sälja, 

licensiera eller på annat sätt utnyttja innehållet. 

2.5 När ID06-kontot avslutas upphör också rätten att 

nyttja innehåll på ID06-kontot och alla andra 

rättigheter som enligt dessa Villkor är förknippade 

med innehavet av ett ID06-konto.  

2.6 Även om det är ID06s avsikt att ID06-kontot ska 

vara tillgängligt så mycket som möjligt kan det 

inträffa att ID06-kontot är tillfälligt otillgängligt 

exempelvis på grund av schemalagt underhåll eller 

uppdateringar, reparationer eller på grund av fel i 

telekommunikationslänkar eller -utrustning. ID06 

tar inget ansvar för ändringar eller avbrott i ID06-

kontot eller förlust av innehåll.  

3. ID06-KORTET 

3.1 Syftet med ID06-kortet är att säkerställa din 

identitet och arbetsgivarsambandet mellan dig och 

Din Arbetsgivare. ID06-kortet kan användas av dig 

för identifiering och accesskontroll, exempelvis vid 

inpassering på arbetsplatser som tillämpar ID06-

systemet och för att registrera inköp av varor och 

tjänster.  

3.2 ID06-kortet utfärdas av ett Kortföretag på uppdrag 

av dig. Detta sker efter att ansökan om ID06-kort 

inkommit från Din Arbetsgivare och efter att du har 

bekräftat dina uppgifter och din identitet via ditt 

ID06-konto genom e-legitimation eller genom 

validering av pass eller id-kort.  

3.3 Du aktiverar ID06-kortet via ditt ID06-konto. 

3.4 Med ID06-kortet följer en PIN kod som är personlig 

och du är skyldig att inte avslöja koden för någon. 

Du är också skyldig att vidta lämpliga åtgärder för 

att tillse att koden inte sprids till andra.   

3.5 ID06-kortet är personligt och får inte användas av 

någon annan än dig. ID06-kortet ska inte heller 

lämnas över till annan, även om du bedömer att 

risken är låg för att det leder till obehörig 

användning av ID06-kortet. ID06-kortet får inte 

heller på annat sätt manipuleras eller förändras. 

3.6 För att få inneha och använda ett ID06-kort måste 

du ha alla tillstånd, däribland arbets- och 

uppehållstillstånd, som enligt lag krävs för att få 

arbeta i Sverige. ID06-kortet får inte heller annars 

användas i strid med lagstiftning. 

4. GILTIGHETSTID FÖR ID06-KORT 

4.1 ID06-kortet gäller till utgången av den månad som 

anges på ID06-kortet.  

5. ID06S RÄTT ATT SPÄRRA KORTET 

5.1 ID06 har rätt att omedelbart spärra ID06-kortet:  

(a) om säker användning av ID06-kortet 

äventyras, exempelvis av tekniska skäl; 

(b) om ID06-kortet har beställts för din 

räkning av en part som inte är Din 

Arbetsgivare, och därmed felaktigt anger 

ett arbetsgivarsamband mellan dig och 

sådan part; 

(c) om du missbrukar, förändrar, felaktigt 

använder eller lånar ut ID06-kortet; 

(d) om ID06-kortet har utfärdats baserat på 

felaktiga uppgifter; eller 

(e) om Avtalet har upphört att gälla. 

6. PERSONUPPGIFTER 

6.1 Vid utfärdande av ID06-kortet och för att uppfylla 

sina skyldigheter enligt detta avtal behandlar ID06 

personuppgifter om dig. Information om vilka 

personuppgifter som behandlas, hur 

personuppgifterna används samt vilka rättigheter 

du har kopplat till personuppgifter finns att läsa 

mer om på https://id06.se/gdpr-avtal/  

https://id06.se/gdpr-avtal/


 Version 1-2018 (utgiven 2018-08-20) 
 

 

 

 

7. REKLAMATION 

7.1 Eventuella fel och brister i ID06s tjänster enligt 

dessa Villkor ska reklameras till ID06. Reklamation 

ska ske inom skälig tid efter det att du upptäckt 

felet, dock senast inom två (2) månader från det att 

felet eller bristen uppstod.  

7.2 Vid reklamation avseende bristande funktionalitet 

hos ID06-kortet ska du vända dig till Din 

Arbetsgivare som kan reklamera felet till det 

Kortföretag som har utfärdat kortet. 

8. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 

8.1 Skada som kan uppkomma och som ID06 kan hållas 

ansvarig för ska ersättas av ID06 endast i den mån 

ID06 inte har varit normalt aktsam.  

8.2 ID06 ansvar är, såvida inte skadan orsakats genom 

grov vårdslöshet eller uppsåt, eller annat följer av 

tvingande lag, begränsat till direkt skada och 

omfattar således inte indirekt skada, såsom 

följdskada eller utebliven vinst. ID06 ansvarar 

därtill aldrig för skada som har samband med 

lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 

lockout, bojkott och blockad eller annan liknande 

omständighet som ligger utanför ID06s kontroll.  

8.3 ID06 ansvarar inte för skada som uppkommer på 

grund av ID06-kortets bristande funktionalitet. 

Sådant ansvar ska istället göras gällande mot 

Kortföretaget. 

9. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING  

9.1 Detta avtal gäller tills vidare. 

9.2 ID06 har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar 

verkan, återkalla ditt ID06-kort och avsluta ditt 

ID06-konto, om du: 

(a) vid utfärdandet av ID06-kortet eller vid 

registrering av ID06-kontot har lämnat 

felaktiga uppgifter;  

(b) inte innehar tillstånd att arbeta i Sverige 

enligt punkten 3.6 eller annars använder 

kortet i strid med lagstiftning; eller  

(c) annars väsentligen åsidosatt dina 

skyldigheter enligt Villkoren.  

10. ÄNDRING AV VILLKOREN 

10.1 ID06 äger rätt att ändra dessa villkor utan att i 

förväg inhämta ditt godkännande. Sådan ändring 

träder i kraft trettio dagar efter det att ändrade 

villkor publicerats på www.ID06.se. Vid var tid 

gällande villkor finns publicerade på 

https://id06.se/gdpr-avtal/ 

11. MEDDALANDEN 

11.1 Meddelanden från ID06 

ID06 lämnar personliga meddelanden till dig via e-

post, sms eller brev till din folkbokföringsadress. 

11.2 Meddelanden till ID06 

Du kan lämna meddelanden till ID06 som gäller 

dessa villkor via support@id06.se  

Vid förlust av ID06-kort ska du spärra ID06-kortet 

omedelbart via www.id06.se. När ett ID06-kort är 

spärrat kan du, via Din Arbetsgivare, beställa ett 

nytt ID06-kort under förutsättning att du inte 

missbrukat det tidigare ID06-kortet. 

Vid misstanke om missbruk av ID06-kortet ska du 

omedelbart anmäla detta till support@id06.se  

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

12.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvister 

prövas av allmän domstol.  

*** 
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