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Intyg från elinstallatör
Ett elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad i sin verksamhet. Vem eller vilka
dessa personer är framgår av företagets egenkontrollprogram. En elinstallatör för regelefterlevnad ska också
registreras i Elsäkerhetsverkets företagsregister, vilket elinstallatören måste lämna sitt samtycke till. För mer
information se www.elsakerhetsverket.se

Jag är den elinstallatör för regelefterlevnad som ska registreras i Elsäkerhetsverkets företagsregister
för följande företag.
Företagsuppgifter
Företagsnamn

Organisationsnummer/motsvarande

Personuppgifter
Namn

Auktorisationsnummer/ID-nummer

Jag samtycker till att mitt namn och auktorisationsnummer/ID-nummer registreras i Elsäkerhetsverkets företagsregister, för angivet företag

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

ELSÄK7009, v2.1, 2018-05-04

Underskrift

ELSÄKERHETSVERKET

TEL

010-168 05 00

E - P O S T registrator@elsakerhetsverket.se

Box 4, 681 21 Kristinehamn

FAX

010-168 05 99

WEBB

www.elsakerhetsverket.se

ORG.NR

202100-4466
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Behandling av personuppgifter
När du intygar att du ska vara elinstallatör för regelefterlevnad åt ett företag kommer
Elsäkerhetsverket att inhämta vissa personuppgifter från dig.
Elsäkerhetsverket behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera företagets anmälan enligt 25 §
elsäkerhetslagen (2016:732). Elsäkerhetsverket kan även komma att använda dina personuppgifter i
samband med tillsyn eller för att lämna information om regelverket till dig.

Vad gör vi med uppgifterna?
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss eller
upprättas hos oss diarieförs och arkiveras samt blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen på vår
webbplats - https://www.elsakerhetsverket.se/personuppgiftsbehandling.
Laglig grund
För att Elsäkerhetsverket ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för
behandlingen. Den rättsliga grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen,
vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett
led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning.
Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter. Du kan bland annat be om att få
information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Läs mer om dina rättigheter och hur du
kontaktar oss på https://www.elsakerhetsverket.se/dina-rattigheter.

