
Villkor för företag med företagskonto på postnord.se 

1.Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig, som registrerad företagsanvändare på postnord.se. 
Företagskonton finns i olika behörighetsnivåer (overifierat och verifierat företagskonto).   
1.2 PostNord förbehåller sig rätten att fritt pröva din ansökan.   
1.3 Efter registrering av företagskonto startas automatiskt en process i syfte att bekräfta din koppling 
till angivet företag. PostNord bekräftar detta genom att skicka ett brev med en verifieringskod till 
sätesadressen på det företag som du skapat kontot mot. När du har loggat in på postnord.se och 
uppgivit verifieringskoden kommer ditt företagskonto att verifieras ("verifierat företagskonto"). 
Genom att ha ett verifierat företagskonto får du tillgång till fler företagstjänster samt möjlighet att 
handla på faktura för ditt företagsräkning. Fram till dess att du uppgivit verifieringskoden är ditt 
företagskonto overifierat. 
1.4 I samband med registreringen skall du godkänna dessa villkor och ta del av information som rör 
PostNords behandling av dina personuppgifter. 
1.5 Villkoren gäller i den version som föreligger vid registreringstillfället, men kan komma att ändras. 
Beträffande publicering, villkorsändring och versionshantering, se vidare punkt 7.  

2. Intyg om behörighet och befogenhet
2.1 Du försäkrar att de uppgifter du lämnat är riktiga och fullständiga. Du intygar även att du har rätt 
att företräda angivet företag/organisation/myndighet på det sätt som framgår av 
registreringsprocessen.  

3. Information om behandlingen av personuppgifter
3.1 PostNord Sverige AB ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i samband med 
denna registrering. Dina registrerade personuppgifter, inklusive uppgift om behörighet att företräda 
ett visst företag, kommer att lagras i PostNords kundregister och vara tillgängliga även för tjänster 
inom andra delar av PostNord. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför PostNord, för 
exempelvis marknadsföringsändamål. De kan dock komma att användas för PostNords egen 
marknadsföring, under förutsättning att du inte motsatt dig detta i registreringsformuläretet. Du har 
enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om dig själv och att få 
felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade.  
3.2 Har du frågor om PostNords personuppgiftsbehandling kan du kontakta PostNord kundservice 
0771-33 33 10.  

4. Användarens ansvar
4.1 Du ansvarar för användning av ditt användarnamn och lösenord och ska försäkra dig om att dessa 
inte används av obehöriga. Du som har användarnamn och lösenord under din kontroll, dvs. i din 
besittning, anses av PostNord vara behörig enligt punkt 2.1 ovan.  
4.2 Du står för risken för att någon obehörig använder dina koder i kontakt med postnord.se. Du står 
även risken för obehöriga transaktioner som utförs med ditt användarnamn och lösenord du 
uppmanas därför att förvara användarnamn och lösenord oåtkomligt och inte avslöja dessa för annan 
person.  

5. Uppsägning och spärr
5.1 Du kan genom funktionen "ta bort ditt konto" ta bort dina registrerade uppgifter om dig som 
företagsanvändare. Har du även ett registrerat privatkonto påverkas inte detta av att du tar bort ditt 
företagskonto. Om du endast har ett företagskonto och tar bort detta, tas samtliga uppgifter om dig 
bort. Om ditt företag har utsett en postnord.se-ansvarig kan även denna blockera ditt konto till det 
kopplade företaget.  
5.2 PostNord har rätt att med omedelbar verkan ta bort ditt företagskonto för de fall du bryter mot 
dessa villkor. PostNord får information om att användarnamn och/eller lösenord förlorats eller 
missbrukas eller att det finns skäl att misstänka missbruk av din användaridentitet.  

6. PostNords ansvar
6.1 PostNord svarar för att de uppgifter du lämnat till PostNord registreras i PostNords kundregister 
så att du kan få tillgång till och använda de företagstjänster som finns på postnord.se med hjälp av 
ditt användarnamn och lösenord. PostNord har i övrigt inte något ansvar gentemot dig. PostNord är 
inte i något fall skyldig att utge ersättning för skada som förorsakats av att PostNord spärrat dig som 
användare på grunder som visat sig vara felaktiga under förutsättning att PostNord haft skäl att tro 
att skäliga grunder förelåg vid spärrningstillfället. PostNord svarar inte heller i något fall för indirekt 
skada, såsom utebliven handelsvinst eller skada i förhållande mellan dig och tredje man.  



7. Publicering, villkorsändring och versionshantering
7.1 Dessa villkor publiceras på postnord.se.  
7.2 Du är införstådd med att villkoren kan komma att ändras. Ändringen beskrivs på samma ställe 
som villkoren och publiceras två (2) månader innan den träder i kraft. När ändringen är gjord börjar 
villkoren gälla i ny version.   
7.3 Denna version av villkoren gäller fr o m den 9 november 2002 och är giltig till dess att ny version 
börjar gälla. 

8. Tvist och tillämplig lag
8.1 Tvist med anledning av dessa villkor kan prövas av allmän domstol eller av allmänna 
reklamationsnämnden.  

9. Tillägg för enskild näringsidkare (2005-02-03) 
9.1 Som enskild näringsidkare omfattas du av PUL, personuppgiftslagen, och genom godkännande av 
dessa villkor kommer den information som du lämnar vid registreringstillfället att lagras hos oss i 3 
år efter det att du varit aktiv som kund senast. Vi gör detta för att underlätta för dig, då flertalet av 
våra användare inte loggar in på sitt konto särskilt många gånger under ett år. Det är för oss 
angeläget att ge dig möjligheten att kunna tillgodogöra dig våra kampanjer och nyttja våra tjänster 
på ett enkelt sätt. Du kan alltid avsluta ditt konto på egen hand. Har du frågor om PostNords 
personuppgiftsbehandling kan du kontakta vår kundservice.  




