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Fullmakt 

Härmed ges  

 

Fullmaktsinnehavarens namn 

 

Fullmaktsinnehavarens personnummer 

eller den fullmaktsinnehavaren i sin tur utser, fullmakt att vid Statens 

energimyndighet företräda oss i följande ärenden gällande ansökan om stöd för 

genomförande av projektet  

 

 

Projekttitel samt ev. projektnummer (i det fall ansökan om stöd redan lämnats in till 
Energimyndigheten) 

 

• ansöka om stöd 

• läges- och slutredovisningar 

• underrättande om förändring av projektet 

• att även i övrigt företräda oss i saken, samt att 

• ta emot och kvittera alla oss i ärendet tillkommande medel och handlingar. 

   

Fullmaktsgivarens organisationsnamn   Fullmaktsgivarens organisationsnummer 

   

Ort och datum  

 

   

Underskrift av behörig företrädare för fullmaktsgivaren (fylls i med penna) 

 

Namnförtydligande av underskriften 
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Företrädare för en kommun, stiftelse eller liknande 

Om du som undertecknar fullmakten företräder ett universitet, högskola 

kommun, stiftelse eller liknande, ska du bifoga handlingar som styrker att du är 

behörig företrädare (t.ex. styrelseprotokoll eller delegationsordning). En generell 

delegationsordning kan även behöva kompletteras med dokument som visar din 

roll i organisationen, t.ex. ett anställningsbevis. 

Information om Statens energimyndighets behandling av 

personuppgifter 

Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av 

personuppgifter som görs i myndighetens verksamhet. 

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras 

till en levande fysisk person. 

För att Statens energimyndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det 

finns en rättslig grund och ett ändamål för behandlingen. Den rättsliga grunden 

för aktuell behandling är myndighetsutövning. Statens energimyndighet beviljar 

stöd i enlighet med de anvisningar vi får från regeringen. Ändamålet med 

behandlingen av de personuppgifter du lämnar är att möjliggöra användandet av 

ombud vid ansökan om stöd för genomförande av det aktuella projektet. Ditt 

personnummer behöver vi behandla för att säkerställa att du har rätt att företräda 

organisationen. 

Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som 

rör dig. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter 

raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt 

att invända mot Statens energimyndighets behandling av personuppgifter. Om du 

anser att Statens energimyndighets behandling av dina personuppgifter strider 

mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Har du några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du 

kontakta Energimyndighetens dataskyddsombud. 

Kontakt 

Statens energimyndighet Box 310 

631 04 Eskilstuna 

e-post: registrator@energimyndigheten.se  

  

mailto:registrator@energimyndigheten.se
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