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INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT 
 

ANSÖKAN OM ANVÄNDARKONTO SOM CERTIFIKATSADMINISTRATÖR I 

INCERTOnline 
 
 
Förnamn 

      
Efternamn 

      
Personnummer (10 siffror) 

      
Telefon 

      
E-post 

      

 

Uppgifter om arbetsgivare: 
 
Företag 

      
Adress 

      
Postnummer och ort 

      
Organisationsnummer 

      

 
 
 
Efter godkänd ansökan kan ett inloggningskonto (via LiveID) aktiveras i serviceportalen 
INCERTOnline www.incertonline.se 
Inloggning kan även ske med BankID utan aktivering av inloggningskonto 
 
Personer som redan är certifierade och har ett inloggningskonto eller BankID kan direkt efter 
godkännande få tillgång till funktionerna för certifikatsadministratörer. 
 
 
 
 
 
 
 

SÄND DIN ANSÖKAN TILL 
 
INCERT 
Box 17537 
118 91 Stockholm 
 
Ansökan kan även: 
Scannas och mailas till incert@incert.se 

  

http://www.incertonline.se/
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FÖRBINDELSE 
 
Jag ansöker om ett inloggningskonto som företagets certifikatsadministratör i 
serviceportalen INCERTOnline och försäkrar/är införstådd med att: 
 

− lämnade uppgifter i ansökan är sanningsenliga. 

− undertecknad är bemyndigad av företaget att utföra denna funktion. 

− anmäla ändrade adresser (hemadress och/eller arbetsgivare) till INCERT för i 
företaget anställda certifierade personer. 

− utan dröjsmål anmäla till INCERT när någon på företaget certifierad person avslutar 
sin anställning. 

− intygande om yrkesaktivitet (s.k. årligt intyg) sker sanningsenligt. 

− samtliga aktiviteter som utförs i systemet loggas och arkiveras. 

− inte lämna ut inloggningsuppgifter till obehörig eller på annat sätt handskas ovarligt 
med inloggnings- och certifikatsuppgifter. 

− underlåtelse att följa denna förbindelse medför att inloggningskontot kan komma att 
avslutas. 

 
Då personcertifikat är personliga så kan INCERT på begäran av enskild certifierad person 
spärra dennes certifikatsadministration av företagets certifikatsadministratör/-er. 
 
 
 
 

      
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ort och datum Sökandens underskrift 

 
 

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vår policy för behandling av personuppgifter finns att 
läsa på vår hemsida www.incert.se 
 
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för förvaltning av 
behörighetsregister. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för 
ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 
 
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och 
information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, föreskrifter och avtal samt utföra 
kund- och marknadsanalyser för eget bruk. 
 
Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring. 

 
NEDANSTÅENDE RUTA IFYLLES EJ!  - INCERT:s ANTECKNINGAR 

 
BEDÖMNING AV ANSÖKAN 

Godkänd   _________________________________________   

http://www.incert.se/

