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Anslutningsavtal för konsument
Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag

1

Avtalsparter

Detta anslutningsavtal för konsument (avtalet) träffas mellan
1. Bolagsverket, org.nr 202100-5489
2. Konsument, ________________________________________
Org.nr, ______________________________, (”konsumenten”)
3. de som på begäran söker fram grundläggande uppgifter om företag och beslutar om
utlämnande via infrastrukturen, för vilkas räkning Bolagsverket ingår avtalet (var
och en ”Producent”).

2

Avtalet
2.1 I Avtalet ingår, förutom denna huvudtext, regelverket för Infrastrukturen för

vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag, i det följande
”Regelverket”, bilaga 1. De begrepp som definieras i Regelverket har samma
betydelse i denna huvudtext.

2.2 Bolagsverket ingår detta Avtal både för egen räkning och på uppdrag av de

Producenter som vid Avtalets ingående är anslutna till Infrastrukturen och som
levererar Grundläggande uppgifter om företag genom en tjänst som Konsumenten
beställer enligt 3.1.

2.3 Konsumenten uppdrar åt Bolagsverket att, för Konsumentens räkning, ansluta

tillkommande Producenter som parter i Avtalet.
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Tjänsten
3.1 Konsumenten beställer de funktioner för återanvändning som tillhandahålls enligt

Regelverket.
3.2 När Bolagsverket har anslutit en ny Producent till Avtalet med stöd av det uppdrag

som följer av punkt 2.3 ska Bolagsverket meddela Konsumenten om detta.se
producentavtal.
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Avtals ingående och avtalstid

Bolagsverket accepterar Konsumentens anbud och ingår detta Avtal genom att möjliggöra
faktisk åtkomst för Konsumenten till Infrastrukturen (Regelverket 4.4.2). Samtidigt ingår
Bolagsverket detta avtal för de Producenter som avses i 2.2.
Avtalet gäller därefter till dess det enligt Regelverket upphör att gälla.
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Uppgifter om kontaktperson

Kontaktperson för avtalet och administrativa frågor
Förnamn och efternamn
Telefonnummer
E-postadress

Postadress
Gatuadress
Postnummer

Ort

Bolagsverket lämnar motsvarande uppgifter på www.bolagsverket.se/sammansatt-bastjanst.
5.1 Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

På bolagsverket.se beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Där beskriver vi hur
länge vi sparar dina personuppgifter, varför vi har tillåtelse att behandla dem och för vilka
syften vi gör det. Vi beskriver även när dina personuppgifter kan lämnas ut till någon
annan. Du kan också läsa mer om dina rättigheter, bl.a. din rätt att få dina uppgifter rättade,
raderade eller flyttade.
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Underskrift

Konsumentens underskrift
Datum

Ort

Behörig företrädares namnteckning
Namnförtydligande

Avtalet sluts av Bolagsverket för i bilaga 2 förtecknade parter.
Beträffande Bolagsverkets accept, för egen räkning och för Producenternas räkning,
se punkt 4 ovan och Regelverket avsnitt 4.4.
Bilaga 1 Regelverket
Bilaga 2 Förtecknade parter
Bilagorna finns i enlighet med Regelverket punkten 3.2 på Bolagsverkets webbplats
www.bolagsverket.se/sammansatt-bastjanst.

