RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong

Bilaga 14: Ansökan om förnyelse av auktorisation
PERSONUPPGIFTER
Efternamn:

Förnamn:

Auktorisationsnummer:

Personnummer:

e-post (din företagsmail):
(Markera med kryss)
Jag har registrerat alla mina mätprojekt på www.rbk.nu och justerat datum
samt antal mätpunkter för avslutade projekt.
Jag har kontrollerat att mina personuppgifter på www.rbk.nu är aktuella
och justerat eventuella fel. Gäller även e-postadress.
Jag bifogar en fullständig mätrapport, från ett projekt
som utförts under senaste året, med denna ansökan

Projektnummer RBK :

Mitt senast påbörjade
mätprojekt har

avslutades

Ja

Nej

Ja

Nej

pågår fortfarande

Datum:

Projektnummer RBK:

FÖRNYELSE AVSER FÖLJANDE MÄTMETODER (Markera med kryss)
A: HumiGuard - borrhålsmätning
B: Vaisala - borrhålsmätning

E: Testo - borrhålsmätning

AUKTORISATIONSFÖRBINDELSE

Undertecknad bekräftar genom ansökan om förnyelse av min RBK-auktorisation avseende systemet RBK-fuktkontrollant
betong, att jag läst och är väl införstådd med de regler och åtaganden, vilka i detalj framgår av Auktorisationsreglerna
och därtill refererande dokument, som min ansökan medför samt att jag accepterar auktorisationsavgiften. Jag godkänner
att lämnade uppgifter kommer att registreras och sparas i en databas, under www.rbk.nu, och tillåter att registrerade
”Projektnummer RBK” kopplat till min auktorisation visas publikt på denna hemsida. Det är min skyldighet att i
databasen registrera alla mina mätprojekt, uppdatera mina personuppgifter samt e-postadress vid ändring. Jag
förbinder mig att fortlöpande ta del av informationen i RBK:s e-postutskick, nyheter, informationsdagar och
revideringar inom RBK-systemet. Om en e-poststuds, eller felmeddelande, erhålls vid utskick från RBK inaktiveras
omedelbart auktorisationen. Detta tills att RBK-erhåller korrekta uppgifter.
Ändras någon av de uppgifter som intagits i min ansökan om auktorisation förbinder jag mig att till RBK:s kansli
ofördröjligen insända uppgift härom. Skulle min auktorisation upphöra, förbinder jag mig att omedelbart upphöra att
använda handlingar, brevpapper, skyltar mm, som i någon form anger min auktorisation eller som hänvisar till RBK. Jag
ska skyndsamt återsända mitt erhållna ”ID-kort” till RBK med post. Jag är slutligen medveten om att skrivelser tillsända
mig under av mig anmäld postadress skall anses ha nått mig med normal postgång.

Jag har läst och accepterar ovanstående

Ja

Nej

BEKRÄFTELSE AV ANSÖKAN OCH FÖRBINDELSE
Datum:

Underskrift:

Ort:

Namnförtydligande:

Denna ansökan skickas med e-post till ted.rapp@byggforetagen.se (skriv ut, fyll i, skriv under, skanna)
OBS! Ett högupplöst digitalt ansiktsfoto (jpeg) för tillverkning av ”ID-kort” ska bifogas samt övriga
dokument och uppgifter beskrivna i Bilaga 15, Instruktion avseende förnyelse av auktorisation.
Ansökan inkom RBK
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