
   

   
   
 

HUDDINGE SAMHÄLLSFASTIGHETER AB 
 
Post Box 1143, 141 24 Huddinge Tel vxl 08-535 320 00 info@husf.se Org nr 556536-9666 
Besök Förrådsvägen 2 Tel kundtjänst 08-535 320 10 www.husf.se  
 

Anmälan av personal och underleverantörer för digital 
nyckelhantering med ID 06 hos Huddinge Samhällsfastigheter AB 
 

För- och efternamn, chef/kontaktperson: Telefonnummer: 

Mailadress: 

Företagsnamn: 
 
Organisationsnummer: 
 
Avtalsnummer hos Huddinge Samhällsfastigheter: 
 

 
 Jag/vi ger samtycke till att Huddinge Samhällsfastigheter äger rätt att behandla de uppgifter som lämnas i denna anmälan 

och som krävs för den fortsatta registreringen av auktoriserade användare i företagets digitala nyckelhanteringssystem. 
Detta innebär att de uppgifter som lämnas in kommer att dataregistreras. På www.husf.se/personuppgifter kan du läsa 
Huddinge Samhällsfastigheter fullständiga integritetspolicy. 

 
 

 
Följande personer (medarbetare eller underleverantörer) behöver tillgång till 
Huddinge Samhällsfastigheters digitala nyckelskåp: 
 

För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
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För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
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För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
 

 
För- och efternamn: 
 
Mailadress: 
 

Mobilnummer: 
 

Om underleverantör, företagets namn: 
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