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Samtycke till att Energiföretagen Sverige – Swedenergy AB -  
får behandla personuppgifter 
 
För att du som går kurs ska kunna få ett intyg som visar att du blivit godkänd på kursen behöver 

Energiföretagen Sverige – Swedenergy AB (nedan kallat Energiföretagen) få ta del av och behandla dina 

personuppgifter. 

Energiföretagens ändamål och syfte med att behandla dina personuppgifter är bland annat för att kunna 

producera och skicka intygskortet till dig, påminna dig om uppdateringar inom regelverk inom kurser du 

genomfört, skicka information till dig och också påminna dig om när det är dags att uppdatera dina 

kunskaper. 

Energiföretagen kommer att göra dig och din kompetens sökbar på webben. Även detta behöver du 

samtycka till. Det betyder till exempel att en arbetsgivare kan kontrollera att just du har rätt och relevant 

kunskap genom att söka på ditt personnummer. Om du är behörig kommer att visas som ett ja/nej på 

webben. 

Tredje part som kommer att få ta del av dina personuppgifter är utbildningsanordnaren, korttillverkaren, 

leverantör för utskick via mail/sms och utvecklingsföretag för mjukvara.  

De personuppgifter som Energiföretagen samlar in och sparar om dig är följande; 

För- och efternamn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress, företag, 

anställningsnummer samt vilka kurser som du är behörig inom och hur länge.  

Samtycket och ditt godkännande samlar din kurslärare eller utbildningsanordnaren in på uppdrag av 

Energiföretagen och skickar sedan till Energiföretagen. 

Den som inte samtycker till att Energiföretagen får ta del av personuppgifterna kan fortfarande gå kursen. 

Om du inte lämnar ditt samtycke kan du inte få något fysiskt intygskort, inte heller finnas sökbar på webben 

som visar att du blivit godkänd på kursen/utbildningen.  

Ditt samtycke gäller så länge din behörighet på aktuell kurs/utbildning är giltig och ett år efter detta datum. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Energiföretagen på 

dataskydd@energiforetagen.se eller telefon 08-677 25 00. 

 

Jag godkänner att Energiföretagen behandlar mina personuppgifter för att 

kunna producera ett intygskort och skicka till mig. 

Jag godkänner att Energiföretagen behandlar mina personuppgifter för att 

kunna göra mig och min kompetens sökbar på webben och kontakta mig 

framledes för information och uppdateringar. 

 
 

   

Underskrift och namnförtydligande  Personnummer 

 
 

   

Ort och datum   
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