Beställning Telia e-legitimation standardkort
Företag (Faktura)
Personligt kort med elektroniskt

lagrade personuppgifter.

Mellan kunden och Telia befintligt avtal .....

Företagsuppg

ifter

~.~~.9.?.?.?.~.1.~....... OBS, Telias

avtalsnummer skall alltid anges.

(var vänlig texta tydligt; otydlig eller ofullständig beställning kan medföra att registreringen

blir försenad)

Organisationsnummer

Företag/Organisation

Ref.nr/Kostnadsställe
Postnummer

Ort

Leveransadress: gata, etc (ifylls om annan än faktureringsadress)

Postnummer

Ort

Kontaktperson vid frågor angående denna beställning

Telefon

E-postadress

Faktureringsadress: gata, box ed+

nummer

Kort inklusive programvara, som härmed beställs á
396 kr**/st (exkl moms)
Totalt antal

Observera att kort beställda från och med 2011 inte kan läsas av äldre kortläsare,
**Porto tillkommer.
*Kortanvändare

1 Fyll endast i om nytt kort skall beställas.

(Vid beställn.

t.ex. Gem Plus 430

av flera kort. vänligen fyll i användaruppgifter

på nästa sida)

Personnummen

Namn

Telia avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig
behandla Användarens personuppgifter, inklusive personnummer, för
ändamålet att administrera Tjänsten. Personuppgifterna kommer registreras i allmänt tillgängliga kataloger och därmed göras
tillgängliga i datornätverk inom och utom stater som ingår i EU eller är anslutna till EES. Användaren har rätt att från Telia få
information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. Telia kommer på Användares begäran eller på eget
initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Genom att acceptera villkoren samtycker Användaren till Telias behandling av
Användarens personuppgifter enligt ovan.
Härmed accepteras ovanstående, Användares namnteckning

1

Personnummer, för att beställa Telia e-legitimation

Härmed godkänns beställningen
Telia e-le itimation
Datum

Blanketterna

Datum

standardkort Företag krävs att personen är myndig dvs över 18 år

samt de Allmänna villkoren för

Namnteckning

skickas till: TeliaSonera

Namnförtydligande

Sverige AB, PKI, Box 5275, 402 25 Göteborg

(Går även bra att scanna in blanketten, och bifoga den i ett mejl till e-postadressen nedan)
Frågor angående blanketterna:

Version 12.0 2014-10-01

Tfn: 020-32 32 62, val 3
E-post: kundtjanst-eid@teliasonera.com

Beställning Telia e-legitimation

standardkort

Företag fortsättning ...

Specificering av kortinnehåll samt godkännande av personuppgifter
Organisationsnummer

Företag/Organisation

Kortanvändare

2,

Fyll i om nytt kort skall beställas.
Personnummer1

Namn

Telia avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla Användarens personuppgifter, inklusive personnummer, för
ändamålet att administrera Tjänsten. Personuppgifterna kommer registreras i allmänt tillgängliga kataloger och därmed göras
tillgängliga i datornätverk inom och utom stater som ingår i EU eller är anslutna till EES. Användaren har rätt att från Telia få
information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. Telia kommer på Användares begäran eller på eget
initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Genom att acceptera villkoren samtycker Användaren till Telias behandling av
Användarens personuppgifter enligt ovan.
Härmed godkänns ovanstående samt de Allmänna villkoren för Telia e-legitimation, Användares

Datum

namntecknlrm

Kortanvändare

3,

Fyll i om nytt kort skall beställas.
Personnummer1

Namn

Telia avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla Användarens personuppgifter, inklusive personnummer. för
ändamålet att administrera Tjänsten. Personuppgifterna kommer registreras i allmänt tillgängliga kataloger och därmed göras
tillgängliga i datornätverk inom och utom stater som ingår i EU eller är anslutna till EES. Användaren har rätt att från Telia få
information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. Telia kommer på Användares begäran eller på eget
initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Genom att acceptera villkoren samtycker Användaren till Telias behandling av
Användarens personuppgifter enligt ovan.
Härmed godkänns ovanstående samt de Allmänna villkoren för Telia e-legitimation, Användares

Datum

namntacknlnn

Kortanvändare

4,

Fyll i om nytt kort skall beställas.

Namn

Personnummer1

Telia avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla Användarens personuppgifter, inklusive personnummer, för
ändamålet att administrera Tjänsten. Personuppgifterna kommer registreras i allmänt tillgängliga kataloger och därmed göras
tillgängliga i datornätverk inom och utom stater som ingår i EU eller är anslutna till EES. Användaren har rätt att från Telia få
information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. Telia kommer på Användares begäran eller på eget
initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Genom att acceptera villkoren samtycker Användaren till Telias behandling av
Användarens personuppgifter enligt ovan.
Härmed godkänns ovanstående samt de Allmänna villkoren för Telia e-legitimation, Användares

Datum

namnter.kninn

1

Personnummer, för att beställa Telia e-legitimation standardkort Företag krävs att personen är myndig dvs över 18 år
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