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Du som företräder eller representerar annan 
 

Varför vi behandlar dina uppgifter: Riksbyggen behandlar dina personuppgifter för att administrera kontaktuppgifter till dig som är eller 

har varit ombud, god man och andra företräderare för annan.   

Vad ingår i behandlingen Vilka personuppgifter vi använder Laglig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter för att 

komma i kontakt och kommunicera med dig 

som företräder eller har företrätt annan 

Kontaktuppgifter, personnummer samt uppgifter om vem du 

företräder.  

Intresseavvägning.  

Vi behandlar dina personuppgifter när du 

angetts som exempelvis fakturareferens eller 

beställare och i andra sammanhang då du 

agerar för organisationens räkning samt för att 

veta vem som har rätt att företräda 

organisationen. 

Kontaktuppgifter, uppgifter om din relation till 

organisationen (exempelvis kontaktperson, fakturamottagare, 

beställare, styrelseledamot eller anställd). 

Intresseavvägning. 

Behandlingen är 

nödvändig för vår 

kommunikation och 

affärsrelation med 

organisationen du 

företräder.  

Riksbyggen behandlar dina personuppgifter för 

att förenkla och höja kvaliteten vid uppstart av 

förvaltningsuppdrag. 

Kontaktuppgifter, Namn, Personnummer, vidimerade id-

handlingar (Kopia på ID såsom körkort, pass inkl. 

passnummer, födelseort etc.), blankett om PEP (person i 

politiskt utsatt ställning), bankkontonummer, bankgiro-

nummer. 

Intresseavvägning. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att 

efterfölja lag (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

Namn, personnummer eller samordningsnummer; verifikat av 

signering med hjälp av godkänd e-legitimation samt e-

postadress, kopia av identitetshandling eller uppgifter om 

fysisk identitetshandling (ID-nummer eller passnummer samt 

handlingens giltighetstid); uppgift om vilken juridisk person 

(vår kund) du har koppling till och din roll i den; uppgift om 

du, familjemedlem eller känd medarbetare är PEP (person i 

politiskt utsatt ställning); uppgift om du är verklig eller 

alternativ verklig huvudman för berörd juridisk person 

(kund); samt i förekommande fall attest av granskade 

transaktioner och åtgärder som vidtagits med anledning av 

granskningen. 

Rättslig förpliktelse. 

Hur vi samlar in uppgifterna: Från dig, den juridiska person du har kopplingar till, adressrättnings- och affärsinformationsföretag och 

myndigheter. 

 


