PÅLITLIG PARTNER SVERIGE - FULLMAKTSAVTAL
1. Fullmaktsgivare
Företagets namn: ______________________________________________________________________
Organisations nr: ___________________________ Moms nr: ___________________________________
Kontaktperson: __________________________________ Telefon: _________________________________________
Kontaktpersons e-postadress: _______________________________________________________________________
Faktureningsadress: _____________________________________________________________________
Postaddress: _________________________________________________________________________
Postnummer: ______________________________ Ort: _______________________________________
Kampanjkod: ______________________________
Är företaget registrerat i Finland som utländskt samfund eller filial (kolla på https://www.ytj.fi/sv/index.html)
☐ Ja, företagets finska företagsnummer är: _______________________
Ett separate fullmaktsavtal krävs för den finska delen.
☐ Nej.
2. Fullmaktstagare
Vastuu Group Ltd (2327327-1), Tarvosundsgatan 17 B, 02600 Espoo, Finland (”leverantör”)
3. Fullmakt
Företaget godkänner att leverantören hämtar och publicerar information om företaget i enlighet med vad som står i detta
avtal.
4. Deklaration angående utstationerad arbetskraft
4.1 ☐ Företaget skickar utstationerad arbetskraft till Finland, och
(a) ☐ alla utstationerad arbetskraft har giltiga A1-intyg.
(b) ☐ det finns utstationerad arbetskraft utan giltiga A1-intyg (ArPL försärking och olycksfallsförsäkring i Finland
krävs).
4.2 ☐ Det finns ingen utstationerad arbetskraft till Finland.
4.3 ☐ Endast företagaren arbetar i Finland. Ingen anställd arbetskraft i Finland.
5. Kollektivavtal
Fyll i den här delen om du har kruxat för 4.1 ovan.
Företaget följer följände kollektivavtal i Finland: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Anställdas pensionsförsäkring i Finland (ArPL)
Fyll i den här delen om du har kruxat för 4.1 (b) ovan. Företagets pensionförsäkringsbolag i Finland är:
☐ Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
☐ Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Ilmarinen
☐ Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Varma
☐ Veritas pensionsförsäkring
☐ Keva
☐ Annat pensionsförsäkringsbolag: _________________________

Vastuu Group Ltd
FO-nummer: 2327327-1
Tarvosundsgatan 17 B
02600 Esbo, Finland

Tel: 029 702 7130
www.vastuugroup.fi

Kundservice:
kundservice@vastuugroup.fi
0600 301 339 (1,52 €/min + pvm)

7. Olycksfallsförsäkring i Finland
Fyll i den här delen om du har kruxat för 4.1(b) ovan.
Företagets försäkringsbolag är: _____________________________________________________________
Bifoga ett intyg på er olycksfallsförsäkring från en kvalificerad olycksfallsförsäkringsbolag. Intyget får inte vara äldre
än 10 dagar gammalt. OBS! Försäkringen är en speciell socialförsäkring i Finland och kan inte ersättas med någon
generell olycksfallsförsäkring eller en utländsk socialförsäkring.
8. Företagshälsovård
Fyll i den här delen om du har kruxat för 4.1 ovan.
Namn på leverantör av företagshälsovård i Finland: _______________________________________________
9. Generell ansvarsförsäkring (frivillig)
Vill du visa information om er generella ansvarsförsäkring i Pålitlig Partner rapporten?
☐ Nej.
☐ Ja, försäkringsbolag är: _______________________________________________________________________
Vänligen bifoga ett intyg på er ansvarsförsäkring som är mindre än 2 månader gammalt.
10. Avgifter och betalningar
Den årliga serviceavgiften för Pålitlig Partner Sverige -tjänsten finns att hämta i leverantörens prislista som är
publicerad på leverantörens hemsida https://astuugroup.fi/fi-sv/prislista.
Den första årsavgiften (€ 200 + Moms) kommer att bli fakturerad efter att fullmakten mottagits signerad.
Om Företaget också är registrerat i Finland som en filial eller utländskt samfund, måste företaget också gå med i
Pålitlig Parnter Finland -tjänsten (€125 + Moms).
11. Bilagor
Följande bilagor utgör en integrerad del av detta avtal:
1.

Villkor för Pålitlig Partner -tjänsten

2.

Fullmakt - Målland Finland

12. Signatur
Avtalet skall undertecknas av den person/de personer som enligt Bolagsverket (Svenska handelsregistret) har
attesträtt för företaget.
Datum:___________________________ Plats:________________________

Signatur: ______________________________

Signatur: _____________________________

Namn: ________________________________

Namn:________________________________

Fyll i era företagsuppgifter och signera fullmaktsavtalet. Skanna den signerade fullmakten och nödvändiga intyg till
kundservice@vastuugroup.fi. Alternativt skicka med vanlig post till Vastuu Group Ltd, Tarvosundsgatan 17 B, 02600
Esbo, Finland
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Avtalsvillkor för Pålitlig Partner Sverige -tjänsten
Vastuu Group Ltd (”leverantör”) levererar Pålitlig Partner Sverige -tjänsten som är ett riskhanteringsverktyg med vilket
beställaren kan kontrollera om avtalspartnern uppfyller de skyldigheter som den finska beställaransvarslagen förutsätter.
Utöver detta erbjuder Pålitlig Partner-tjänsten ytterligare information som kan inverka på val av avtalspartner till stöd för
företags- och konsumentkundernas beslutsfattande. Företag som ansluter sig till Pålitlig Partner Sverige -tjänsten ska ge
leverantören en fullmakt som berättigar leverantören till att hämta in uppgifter som förutsätts i beställaransvarslagen från
företagets försäkringsbolag, skatteförvaltningen och andra aktörer, samt ytterligare information som publiceras på
leverantörens webbtjänst i den omfattning som leverantören beslutar i respektive fall.
Dessa avtalsvillkor tillämpas när företaget ansluter sig till Pålitlig Partner-tjänsten genom att lämna in en fullmakt till
leverantören. Utgående från fullmakten hämtar leverantör in uppgifter om skatter, ansvarsförsäkringar, finska
olycksfallsförsäkringar och pensionsförsäkringar, företagshälsovård samt näringsförbud från myndigheter, försäkringsbolag
samt privata aktörer i den omfattning som beställaransvarslagen och/eller Pålitlig Partner Sverige -tjänsten förutsätter.
Publiceringen av Pålitlig Partner -rapporten om företaget på leverantörens webbtjänster förutsätter att företaget har lämnat
in en fullmakt till leverantören och betalat serviceavgifterna enligt gällande prislista senast på förfallodagen. De offentliga
uppgifterna om företaget, som uppgifterna i handelsregistret samt uppgifterna om företagets ansvariga personer i
näringsförbudsregistret publiceras som en del av Pålitlig Partner -rapporten om företaget. Därutöver, om det är fråga om ett
företag som är lokaliserat utomlands, ska företaget, när det skickar anställda till Finland, lämna in de uppgifter som
beställaransvarslagen förutsätter till leverantör på det sätt som krävs i den finska lagstiftningen eller på ett annat allmänt
accepterat sätt. Företaget och leverantören kan också separat komma överens om att leverantören hämtar in dessa
uppgifter med stöd av den fullmakt som lämnats av företaget. Företaget är skyldigt att meddela till leverantören ändringar i
uppgifter som gäller företaget, exempelvis ändringar av faktureringsadress, finska pensionsförsäkringsbolag,
olycksfallsförsäkringsbolag, ansvarsförsäkringsbolag och företagshälsovårdsuppgifter.
Genom att godkänna dessa avtalsvillkor godkänner företaget uttryckligen att leverantör kan ändra datainnehållet i Pålitlig
Partner -rapporten enligt det förfarande som beskrivs i denna paragraf. Företaget godkänner också uttryckligen att en sådan
ändring i datainnehållet medför att den fullmakt som företaget gett till leverantören att få hämta uppgifter om företaget från
tredje part, samt publiceringen av uppgifterna genom Pålitlig Partner Sverige -tjänsten, automatiskt uppdateras så att de
uppfyller de krav som det nya datainnehållet ställer och blir en sådan fullmakt som beskrivits i de uppdaterade avtalsvillkoren,
förutsatt att leverantören iakttar det förfarande som beskrivs i denna paragraf. Om leverantör ändrar Pålitlig Partner rapportens datainnehåll, dess avtalsvillkor eller den fullmakt som är bilaga till avtalsvillkoren, meddelar leverantören om en
sådan ändring minst 30 dagar på förhand genom att skicka e-post till den ansvariga person som företaget utsett, samt
informera på tjänsternas webbsida www.vastuugroup.fi. I meddelandet ska beskrivas ändringens innehåll och motivering
samt den ändring som detta medför i avtalsvillkoren och den fullmakt som företaget gett till leverantören. Om företaget inte
godkänner ändringen, har företaget rätt att säga upp beställningen av Pålitlig Partner Sverige -tjänsten utan uppsägningstid
genom att skriftligen meddela leverantören detta före den dag då ändringen träder i kraft. Företaget har inte rätt att fortsätta
använda Pålitlig Partner Sverige -tjänsten om företaget inte godkänner de ändrade avtalsvillkoren och fullmakten. Genom
att fortsätta använda Pålitlig Partner Sverige -tjänsten godkänner företaget de ändrade avtalsvillkoren och ändringen av
innehållet i den fullmakt som företaget gett leverantören.
Uppgifterna blir en del av Pålitlig Partner Sverige -tjänsten inom cirka två veckor efter att fullmakten lämnats till leverantören,
förutsatt att serviceavgiften har betalats före förfallodatum. Efter detta kan företagsrapporten laddas ner på leverantörens
rapporttjänster. Företagsrapporter om företag som hör till Pålitlig Partner Sverige -tjänsten kan laddas ner gratis av företag
som är registrerade i leverantörens webbtjänst. Leverantören kan publicera uppgifter om ett företag som lämnat in en
fullmakt till leverantören i leverantörens övriga webbtjänster. Därutöver kan tolkningssammanfattningar, rapporter eller delar
av rapporter i Pålitlig Partner-tjänsten erbjudas via företagsinformationstjänster och andra webbtjänster som erbjuds av en
tredje part inom EU- och EES-området enligt gällande dataskyddsbeskrivning.
Uppgifterna i tjänsten uppdateras minst varannan månad.
Leverantören fakturerar en serviceavgift i intervaller om 12 månader. Leverantören har rätt att säga upp avtalet omedelbart
om företaget inte betalar den årliga serviceavgiften inom två månader från förfallodagen. Om företaget har obetalda fakturor
hos leverantören, förutsätter leverantören att de betalas innan ett nytt avtal tecknas. Leverantören har rätt att justera
tjänstens priser. Leverantören meddelar om prisändringarna på tjänsternas webbplats 30 dagar innan ändringarna träder i
kraft.
Leverantören fungerar endast som förmedlare av information om företag och ansvarar följaktligen inte för fel eller avbrott i
tjänsterna, felaktigheter eller brister i de uppgifter som tjänsten innehåller, tjänsteavbrott eller eventuella direkta eller
indirekta skador som orsakas av dessa. Leverantörens ansvar begränsar sig i samtliga fall till beloppet för 12 månaders
serviceavgift. Begränsningen av ansvaret gäller inte situationer där skadan beror på uppsåt eller grov ovarsamhet.
Leverantören har rätt att överföra tjänsterna med tillhörande ansvar, skyldigheter och avtal till tredje part. Leverantören har
rätt att ändra dessa villkor genom att skicka ett meddelande om ändringen till den e-postadress som företaget angett senast
en (1) månad innan ändringarna i avtalsvillkoren träder i kraft.
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Avtalet enligt dessa villkor mellan företaget och leverantören om publicering av uppgifterna som en del av Pålitlig Partner
Sverige -tjänsten gäller tills vidare. Företaget kan säga upp tjänsten skriftligt utan uppsägningstid. Leverantören har rätt att
säga upp detta avtal med en uppsägningstid på 60 dagar. Leverantören är inte skyldig att återbetala inbetalade
serviceavgifter när avtalet upphör. För tydlighetens skull konstateras att uppsägningen av detta avtal inte återkallar
företagets fullmakt automatiskt, och företagets uppgifter stannar då kvar i tjänsten som avgiftsbelagd information.
Uppgifterna finns kvar i tjänsten i 6 år, och under och efter den tiden kan anonymiserade uppgifter utnyttjas vid statistiska
analyser och för utveckling av tjänsten på ett sådant sätt att det enskilda företaget inte kan identifieras.
Leverantören kan säga upp avtalet utan uppsägningstid och ta bort statusen Pålitlig Partner och företagets uppgifter från
tjänsten utan förvarning vid följande tillfällen:
•
Leverantör får veta av en myndighet, en annan kund hos leverantören eller av en annan instans att en person som
meddelats näringsförbud deltar i företagets verksamhet på ett sådant sätt att det finns anledning att misstänka att
personen faktiskt leder företagets verksamhet eller handhar dess förvaltning.
•
Företaget, personer som har registrerats som ansvariga för företaget eller personer som utövar den verkliga
beslutanderätten har agerat på ett sätt som tyder på allvarlig likgiltighet för gällande lagstiftning, god affärssed inom
branschen och Pålitlig Partner-tjänstens mål, och företaget kan därför inte rekommenderas som en pålitlig
affärspartner utifrån leverantörens prövning.
Vid grova avtalsbrott kan detta avtal upphävas av båda parter med omedelbar verkan.
Tvister i anslutning till dessa villkor ska avgöras i första hand genom förhandlingar mellan leverantören och företaget inom
1 månad. Om parterna inte kan komma överens avgörs tvisten av Helsingfors tingsrätt i första instans.
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FULLMAKT
Härmed befullmäktigar jag Vastuu Group Ltd (nedan leverantör) att söka följande uppgifter om Fullmaktsgivaren
och publicera dessa uppgifter och de tolkningar och slutsatser som gjorts på basis av dessa uppgifter i automatisk
databehandling på leverantörens webbtjänster:
Informationskälla
Skatteverket
Skatteverket/Kronofogden
Bolagsverket
Bolagsverket
Fullmaktsgivaren

Beskrivning av intyg, dokument eller bevis
Registerutdrag
från
F-skatt,
momsregister
och
arbetsgivarregister.
Uppgifterna som motsvarar det finska intyget om betalning
av skatter eller uppgifterna i intyget om skatteskulder och
dess bilagor.
Handelsregisterutdrag
Näringsförbud gällande företagets ledning
Företagets deklaration angående utstationerad arbetskraft
samt om det finns giltiga A1-intyg för alla utstationerade
arbetare.
Företagets deklaration angående vilket kollevtivavtal
företaget följer i Finland.

Registerad kvalificerad pensionsförsäkringsbolag

Registerad kvalificerad försäkringsbolag
Finsk företagshälsovårdcentral
Försäkringsbolag

Om det finns utstationerade arbetare utan A1-intyg: intyg
gällande giltig finsk pensionförsäkring innehållande
information om betalningar eller eventuell
avbetalningsplan för förfallna fakturor.
Om det finns utstationerade arbetare utan A1-intyg: intyg
gällande giltig lagstadgad finsk olycksfallsförsäkring.
Bevis att företagshälsovård har ordnats i Finland och att
det finns en giltig uppföljningsplan.
Ett intyg på giltig ansvarsförsäkring som innehåller
uppgifter om försäkringsområde, försäkrad verksamhet,
försäkringsbelopp och valuta samt försäkringsperiod.

Förutom fullmakten ovan har leverantören fullmaktsgivarens uttryckliga godkännande och fullmakt att begära uppgifter om
fullmaktsgivaren och publicera dem på leverantörens rapporttjänst i den omfattning och med det innehåll som specificerats
i Pålitlig Partner Sverige-tjänstens gällande avtalsvillkor och dess fullmaktsbilaga som publicerats på leverantörs webbplats
www.vastuugroup.fi.
Fullmaktsgivarens aktuella försäkringsbolag (pension / olycksfall osv.) och andra tjänsteleverantörer som överlämnar
uppgifter har specificerats i avtalet. Fullmaktsgivaren förbinder sig att meddela leverantören om ändringar i dessa uppgifter.
Denna fullmakt gäller tillsvidare så länge som fullmaktsgivarens avtal om Pålitlig Partner Sverige -tjänsten är i kraft.
Fullmaktsgivaren kan återkalla denna fullmakt när som helst med ett skriftligt meddelande till leverantör. Återkallandet av
fullmakten leder till att avtalet om Pålitlig Partner Sverige -tjänsten upphör samtidigt med fullmakten.
En instans från vilken leverantör söker uppgifter om fullmaktsgivaren har rätt att kontrollera hos leverantör att
Fullmaktsgivarens avtal om Pålitlig Partner-tjänsten är i kraft och att fullmaktsgivaren har befullmäktigat leverantören att
begära och publicera uppgifterna på leverantörens webbtjänster.
Fullmaktsgivaren godkänner avtalsvillkoren för Pålitlig Partner Sverige -tjänsten

