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175 62 Järfälla 

För att kunna beställa ID06-kort måste man först ansöka om ID06-konto. Det kan Ni göra på 

vår ID06 sida på webben eller genom dessa blanketter. 

Viktig information gällande vår ID06 hantering finns nedan, vänligen läs igenom detta innan 

påskrift av ansökan. Följande punkter är extra viktiga att belysa: 

➢ Endast firmatecknare kan ansöka om ID06 Konto 

➢ Firmatecknaren kan om önskan finns delegera ansvaret på att beställa samt 

administrera ID06-behörighetskort enligt ID06 regler 

(denna delegering fylls i vid ansökan). 

➢ Företaget kan endast beställa kort för personer som är anställda i bolaget, inhyrd 

personal måste få ID06 från sin arbetsgivare. 

➢ Tredjelands medborgare (en medborgare i ett land som inte är medlem i EU eller 

ESS) som arbetar i Sverige skall ha giltigt uppehållstillstånd/arbetstillstånd innan 

ID06-behörighetskort kan utfärdas. 

➢ Besökskort kan endast beställas via telefon, vi skickar ut dokument till Er. 

➢ Skydd av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 

• Angeno Business Solutions och dess personal jobbar enligt GDPR vid 

hantering av ID06 produktion. Vi följer ID06 samt GDPR´s förordning och 

regler gällande databas hantering, kontroll samt spärrning av ID06- 

behörighetskort. 

• Om beställning görs via Angeno´s webb, godkänner beställarens 

att informationen skickas över internet vid signering. 

• Beställaren är ansvarig att meddela sina anställda om ID06 standards regler 

samt att de följer Dataskyddsförordningen vid sin hantering. 

(Informationsblad om ID06 till anställda finns att ladda ner från vår 

webbsida). Detta bifogas även vid utskick av korten. 

• När ansökan är godkänd och ID06 Behörighetskort producerade, godkänner 

varje person som kvitterar ut sitt kort att personuppgifterna sparas i enlighet 

med Angeno´s personuppgifts policy. 

Har ni frågor eller funderingar är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er till oss då vi finns till 

Erat förfogande. Vi nås på ID06@angeno.se eller på 08-760 93 90. 

Vi ser fram emot ett nära samarbete tillsammans med Er. 
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