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Information om Aberstens personuppgiftsbehandling 

 
Allmänt 

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Advokatfirman Abersten Gävle AB, org.nr. 559178-1827, 

Advokatfirman Abersten i Östersund HB, org.nr. 969789-0383, Advokatfirman Abersten i Sundsvall 

HB, org.nr. 969787-4064, Advokatfirman Abersten i Hudiksvall AB, org.nr. 556916-2141 och 

Advokatfirman Abersten i Hälsingland AB, org.nr. 556682-8405 (gemensamt benämnda ”Abersten” 

och var för sig benämnda ”Kontorsbolag”), behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, 

”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses Abersten. 

 

Respektive Kontorsbolag är självständigt personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter avseende 

kontaktpersoner som det erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget 

förbereds eller administreras och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande 

dataskyddsbestämmelser. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan 

vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 

 
Behandling av personuppgifter 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) 

penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- 

och faktureringsändamål samt för att uppfylla uppställda krav enligt lag eller Advokatsamfundets 

regelverk. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att Abersten ska kunna (i) fullgöra de avtal som vi 

har med våra klienter, alternativt (ii) på grundval av allmänt intresse (t ex arbetet som offentlig 

försvarare). Beträffande personuppgifter rörande motparter, företrädare för motparter och liknande är den 

lagliga grunden en intresseavvägning. Aberstens bedömning är att en sådan behandling är nödvändig för 

att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra klienter och att deras berättigade intressen väger 

tyngre än i förekommande fall motstående intressen. 

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och 

riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på 

grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 

 
Vem är ansvarig för personuppgifter när vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare? 

Aberstens advokater åtar sig regelbundet uppdrag som extern konkursförvaltare. Konkursförvaltare träder 

in som företrädare för konkursboet och under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som 

sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet. Det är också 

konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om egendomen ska säljas 

direkt. Konkursförvaltaren kan karaktäriseras som en fristående mellanman med ett på konkurslagen 

grundat uppdrag att realisera och avveckla konkursboet och konkursförvaltaren har ensam rätt att 

företräda konkursboet. I sin roll som extern konkursförvaltare hanterar Aberstens advokater 

personuppgifter å konkursboets räkning. För åtgärder som vidtas, och behandling av personuppgifter som 

sker, inom ramen för konkursboets verksamhet och i Aberstens roll som konkursförvaltare är det alltså 

konkursboet, inte Abersten, som är personuppgiftsansvarigt. 

 
Överföring av personuppgifter 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Kontorsbolagen och Aberstens olika koncernbolag i 

syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt 

överenskommits mellan Abersten och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för 

att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller 

efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående 

tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till 

domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina 

rättigheter. 
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Hur länge sparas personuppgifter m.m. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Abersten enligt Vägledande regler för 

god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som 

påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna 

omedelbart att raderas. 

 

Begära information om Aberstens behandling av dina personuppgifter 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Abersten om användningen av de personuppgifter 

som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga 

eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte 

behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett 

maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända 

dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

 

Kontaktinformation 

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Aberstens 

kontaktperson på respektive kontor avseende personuppgiftshantering: 

 

Namn: Jonas Vandér, Advokatfirman Abersten Gävle AB 

Adress: Box 1313, 801 37 Gävle 

Telefonnummer: +46 26 12 26 20 

E-postadress: gavle@abersten.com  

 

Namn: Erik Boberg, Advokatfirman Abersten i Östersund HB 

Adress: Hamngatan 15, 831 34  ÖSTERSUND 

Telefonnummer: +46 63 13 23 35 

E-postadress: erik.boberg@abersten.com        

  

Namn: Oscar Sundholm, Advokatfirman Abersten i Sundsvall HB 

Adress: Storgatan 22, 851 02 Sundsvall 

Telefonnummer: +46 60 15 07 50 

E-postadress: oscar.sundholm@abersten.com  

 

Namn: Björn Myhrberg, Advokatfirman Abersten i Hälsingland AB 

Adress: Häggestavägen 39, 821 41 Bollnäs 

Telefonnummer: +46 278 16900 

E-postadress: bjorn.myhrberg@abersten.com  

 

Namn: Per Wiesel, Advokatfirman Abersten i Hudiksvall AB 

Adress: Box 1031, 824 11 Hudiksvall 

Telefonnummer: +46 650 31063 

E-postadress: per.wiesel@abersten.com  
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