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MEDGIVANDE PRENUMERERAKONTRAKT

Kontrakt (Contract)   Förstaledskontrakt (OriginalContract)
  Köparekontrakt (TradingContract)

Transportuppgifter   Transportinstruktion (DeliveryInstruction)

Mätuppgifter  
(MeasuringTicket)

  Kvantiteter råvara (MeasuringTicket)
  Kvantiteter råvara kollektiv (MeasuringTicket) 
  Kvantiteter råvara ankomstmätning (ArrivalTicket)
  Kvantiteter transport (MeasuringTicket) 
  Kvantiteter råvara ankomstmätning transport (ArrivalTicket)
  Värde råvara (InvoiceSpecification)
  Värde råvara kollektiv (InvoiceSpecification)
  Värde transport (InvoiceSpecification)
  Fakturaunderlag/Tilläggstjänster (InvoiceSpecification)
  Kvantiteter råvara skördarmätning (ProductionTicket)
  Stickprovsmätning (SampleMeasuringTicket)

Mätuppgifter (DeliveryMessage)   Kvantiteter råvara skotarrapport  (DeliveryMessage)

Transportuppgifter  
(ShipmentStatus)

  Transportuppgifter (ShipmentStatus)
  Transportuppgifter råvara (ShipmentStatus)

 Kundtestmiljön  Produktionsmiljön

Gäller from: Tom datum:

Fullmakten är giltig Undertecknat företag medger att

Företag Huvudkod/intnr

får ta del av information enligt papiNet e-dokument:

Underskrift

Ort Datum Företag Huvudkod/intnr

Namnförtydligande Telefon

Underskrift av firmatecknare/eller motsvarande 

  Jag har tagit del av informationen om vad mitt medgivande innebär
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1. Bakgrund

2. Kort beskrivning av affärsinformation som röjs i respektive e dokument

2.1 Förstaledskontrakt (OriginalContract)

2.2 Köparekontrakt (TradingContract)

2.3 Transportinstruktion (DeliveryInstruction)

Då Biometrias kunder undertecknar medgivande om att ett annat  
företag ska få en kopia av e dokument, så leder det till att konfidenti-
ella uppgifter sprids om undertecknarens affärsförhållanden till det 
andra företaget.

Biometria behöver ge relevant information till det undertecknande 
företaget, så att det förstår vidden av sitt medgivande.

Därför finns här texter som kortfattat beskriver vilken känslig  
affärsinformation som röjs i respektive e-dokument.

Det undertecknande företaget har att tillse att Konkurrenslagen 
(2008:579) 2 kapitlet efterlevs då Biometria till följd av detta  
medgivande sprider e dokument med affärsinformation till det  
angivna företaget. Här följer kortfattad information om känslig  
affärsinformation som finns i respektive e-dokument.

Råvaruleverantörens ID, namn och adress, vilket dessutom ofta är en 
personuppgift om skogsägaren. Kontraktets giltighetstid, prislistans 
identitet, virkets märkningskod, kontrakterad kvantitet per sortiment, 
kontrakterade tillägg och avdrag, de köpare som ingår i råvaruaffärens 
samtliga affärsled samt såväl traktens som avläggens koordinater.

Köparen och säljarens ID, namn och adress. Kontraktets giltighetstid, 
prislistans identitet, virkets märkningskod, kontrakterade sortiment, 
kontrakterade tillägg och avdrag.

Råvaruleverantörens ID, namn och adress, vilket dessutom ofta är 
en personuppgift om skogsägaren. Råvaruavläggets koordinater vid 
bilväg, virkets märkningskod. ID, namn och adress för det ansvariga 
transportföretaget, befraktaren, råvarumottagaren, transportköparen 
och transportsäljaren.
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2.4 Kvantiteter råvara och kvantiteter råvara kollektiv (MeasuringTicket)

2.5 Kvantiteter råvara ankomstmätning (ArrivalTicket)

2.6 Kvantiteter transport (MeasuringTicket)

2.7 Värde råvara och värde råvara kollektiv (InvoiceSpecification)

2.8 Värde transport (InvoiceSpecification)

Namn och adress för såväl utförande som ansvarigt transportföretag. 
Lastbilens registreringsnummer hos Transportstyrelsen. Samtliga köpare 
i råvaruaffärens affärsledskedja. Datum då mätningen skedde. Kvantitet 
och egenskaper per mätt sortiment. Lastbilsekipagets bruttovikt.  
Biometrias begrepp ”Fria termer” som är fritt att definiera för råvarukö-
paren, vilket därmed även kan avse något slags pris på ett sortiment.

Namn och adress för såväl utförande som ansvarigt transportföretag. 
Lastbilens registreringsnummer hos Transportstyrelsen. Samtliga 
köpare i råvaruaffärens affärsledskedja. Datum då mätningen skedde. 
Kvantitet och egenskaper per mätt sortiment. Lastbilsekipagets  
bruttovikt.

Namn och adress för såväl utförande som ansvarigt transportföretag 
samt befraktare, köpare och säljare i transportaffären. Datum då  
mätningen skedde. Kvantitet och egenskaper per mätt sortiment. 

Namn och adress för köpare och säljare i råvaruaffären för  
angivet affärsled. Mottagningsplatsens namn och adress. Datum  
då mätningen skedde. Kvantitet per mätt sortiment. Prislista för  
råvaruaffären. Alla priser, tillägg och avdrag som tillämpats i just  
denna beräkning av råvaruvärdet för detta affärsled samt beloppet  
för varje post i råvaruvärdeberäkningen samt totalbelopp. Samtliga 
köpare i råvaruaffärens affärsledskedja.

Namn och adress för såväl utförande som ansvarigt transportföretag 
samt befraktare, köpare och säljare i transportaffären. Datum då  
mätningen skedde. Kvantitet per mätt sortiment. Prislista för transpor-
taffären med prislistegeneration och prislistedatum. Transportavstån-
det som använts i värdeberäkningen. Alla priser, tillägg och avdrag som 
tillämpats i just denna beräkning av transportvärdet för detta affärsled 
samt beloppet för varje post i transportvärdeberäkningen.
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2.9 Faktureringsunderlag tilläggstjänster transport (InvoiceSpecification))

2.10 Kvantiteter råvara skördarmätning (ProductionTicket)

2.11 Stickprovsmätning (SampleMeasuringTicket)

2.12 Kvantiteter råvara skotarrapport (ShipmentAdvice)

2.13 Transportuppgifter (ShipmentStatus)

Kostnadsställe angivet av befraktaren. Tillägg och avdrag i  
tilläggstjänsten. Pris, värde och beräkningsfaktor t ex arbetstimmar 
eller km för tilläggstjänsten. Namn och adress för såväl utförande  
som ansvarigt transportföretag samt befraktare, köpare och säljare i 
transportaffären. Datum då mätningen skedde.

Endast om skördarmätningen är stamfördelad finns råvaruleverantö-
rens ID, namn, adress och kontaktuppgifter med. Dessa är ofta  
personuppgifter om skogsägaren.

Om skördarmätningen är sortimentsfördelad, finns alla köpare i  
råvaruaffärens affärsledskedja med.

Oavsett slag av skördarmätning finns identitet på skördarmaskinen, 
namn och adress till skördarföretaget, första köparen i råvaruaffären.

Här finns råvaruaffärens parter med, förutom leverantören  
(skogsägaren) i det första råvaruaffärsledet.

Endast i den skotarrapport som skapas för råvaruaffärens första 
affärsled finns uppgift om råvaruleverantörens ID, namn, adress och 
kontaktuppgifter med. Dessa är ofta personuppgifter om skogsägaren.

För alla affärsled innehåller skotarrapporten koordinat för avlägget vid 
bilväg, ID på skotarfordonet, köpare i affärsledet, slutlig förbrukare för 
sortimentet och parterna skotarföretag, ansvarigt transportföretag, 
skotarföretagets uppdragsgivare samt befraktare.

Namn och adress för såväl utförande som ansvarigt transportföretag 
samt befraktare, transportköpare och transportsäljare. Lastbilens 
registreringsnummer hos Transportstyrelsen. Olika slags transportav-
stånd från råvarukällan till mottagningsplatsen. Datum då mätningen 
skedde. Kvantitet och egenskaper per mätt sortiment. Lastbilsekipa-
gets bruttovikt.
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2.14 Transportuppgifter råvara (ShipmentStatus)
Namn och adress för såväl utförande som ansvarigt transportföretag 
samt befraktare, transportköpare och transportsäljare. Eventuellt 
lastbilens registreringsnummer hos Transportstyrelsen. Olika slags 
transportavstånd från råvarukällan till mottagningsplatsen. Datum 
då mätningen skedde. Kvantitet och egenskaper per mätt sortiment. 
Lastbilsekipagets bruttovikt.


	Kryssruta 3: Off
	Kryssruta 4: Off
	Kryssruta 5: Off
	Kryssruta 6: Off
	Kryssruta 7: Off
	Kryssruta 8: Off
	Kryssruta 9: Off
	Kryssruta 10: Off
	Kryssruta 11: Off
	Kryssruta 12: Off
	Kryssruta 13: Off
	Kryssruta 14: Off
	Kryssruta 15: Off
	Kryssruta 16: Off
	Kryssruta 17: Off
	Kryssruta 18: Off
	Kryssruta 19: Off
	Kryssruta 1: Off
	Kryssruta 2: Off
	Kryssruta 20: Off
	Textfält 3: 
	Textfält 4: 
	Textfält 5: 
	Textfält 14: 
	Textfält 7: 
	Textfält 8: 
	Textfält 11: 
	Textfält 12: 
	Textfält 9: 
	Textfält 10: 


