Nobeli Patents policy för hantering av personuppgifter
Denna information rör hur Nobeli Patent samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar de
personliga data som hänför sig till Dig, såsom Ditt namn, Din adress, etc. (”Persondata”) vid Dina
kontakter med oss. Oftast handlar det om att vi samlar in persondata för att kunna lämna in
ansökningar om patent, varumärken eller designskydd, dvs. immaterialrättsansökningar.
Vilka persondata samlar vi in från Dig och varför?
De persondata som samlas in av Nobeli innefattar för uppfinnare och mönsterskapare och andra
kunder: namn och hemadress. Dessa uppgifter kan behöva ingå i ansökningar, som delges
immaterialrättmyndigheter, såsom patentverk, designskyddsmyndigheter, etc. Vid behov sparas
telefon-/mobilnummer och e-postadress för att möjliggöra en diskussion av ärendet som vi hanterar åt
Dig eller åt Din arbets- eller uppdragsgivare. Korrespondens och anteckningar från sådana
diskussioner kommer att sparas i vårt ärendehanteringssystem för att vi ska kunna utforma
ansökningen på ett så bra sätt som möjligt, och för att uppfylla branschens etiska regler om en god
dokumentation av ärendet.
Beträffande ansökningar utomlands kan vi också komma att efterfråga, spara och vidarebefordra
uppgifter om medborgarskap (nationalitet), födelsedata, etc., beroende på vilka uppgifter som
efterfrågas av respektive lands myndigheter för att genomföra ansökningen.
Om vårt uppdrag innefattar administration av uppfinnarersättningar för Din arbetsgivares räkning,
lagras även anställningsnummer. Beroende på bolagsform, exempelvis vid enskild firma, kan även
personnummer komma att lagras.
Om Du är kontaktperson hos någon av våra kunder (dvs. Din arbetsgivare) samlar vi in och lagrar Ditt
namn, befattning, företagets adress, telefon-/mobilnummer, e-postadress, anteckningar och
korrespondens relaterad till ärendet, för att kunna diskutera och hantera detta på bästa sätt, och
dessutom dokumentera ärendets utveckling över tid.
För firmatecknare hos kunden samlar vi in, lagrar och lämnar ut firmatecknarens namn och företagets
adress, för inlämning av fullmakter som behövs vid inlämningar av ansökningar. Om
immaterialrättsmyndigheterna i respektive land där uppdraget utförs kräver det, insamlas, lagras och
vidarebefordras även befattning, nationalitet, födelsedata, samt företagets registreringsbevis, med alla
däri ingående uppgifter.
Om en privatperson är sökande, behöver vi lagra dennes namn, adress, kontaktuppgifter,
korrespondens, samt de uppgifter som behövs för att upprätta en ansökan och en fullmakt som krävs
vid inlämning av en ansökan. Den information som är nödvändig för att lämna in en ansökan kommer
att lämnas ut till respektive myndighet.
Persondata samlas in direkt från Dig eller från en eller flera kontaktpersoner, som är anställda hos vår
kund, Din arbets-/uppdragsgivare, och som vi har kontakt med för utförande av aktuellt
immaterialrättsuppdrag.
Vad gör vi med Dina persondata?
Dina persondata kommer att registreras i ärendehanteringssystemen på patentavdelningen på Nobeli
Business Support AB. De persondata som krävs av myndigheter, för att genomföra ansökningar,
kommer att lämnas ut. Syftet med Nobelis behandling av Dina persondata är att möjliggöra nuvarande
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och framtida åtaganden mellan Nobeli och Dig, alternativt Din arbets-/uppdragsgivare, såsom
genomförande av en giltig immaterialrättsansökan, beivrande av intrång, kontroll av uppdragets
korrekta utförande, etc.
Vad är Nobelis rättsliga grund för behandlingen av Dina persondata?
Nobelis behandling av dina persondata baseras på de legitima intressen som Nobeli och våra kunder
eftersträvar vid inlämning och upprätthållande av immateriella rättigheter. Dessa intressen innefattar
uppfyllande av de formella krav som ställs av myndigheter vid inlämning och upprätthållande av
immaterialrättsansökningar, uppfyllande av gällande lagkrav på patentombuds etiska hantering av
mottagna uppdrag, säkerställande av en konsekvent hantering av uppdragen under hela deras
livslängd, såväl som redovisning inför kunden av vidtagna åtgärder i respektive uppdrag.
Detta betyder att Nobeli har uppfattningen att Din arbets-/uppdragsgivares och Nobelis intresse att
behandla Dina persondata för de ändamål som nämns ovan väger tyngre än den eventuella
integritetsöverträdelse som Du utsätts för som resultat av behandlingen. Denna slutsats från vår
intresseavvägning dras särskilt på grund av det faktum att
(i) det är avgörande för kunden (Din arbets-/uppdragsgivare) att korrekt och fullständig information
används för uppnående och upprätthållande av giltiga immaterialrättsliga skydd; (ii) tvingande
ombudsetiska regler måste uppfyllas; (iii) att behandlingen av Dina persondata begränsas i möjlig
utsträckning; och (iv) att Din arbets-/uppdragsgivare (vår kund) beslutar om uppdragets
fullföljande/avbrytande.
Med vem delar vi Dina persondata?
Dina persondata kommer att användas av Nobeli Business Support AB för syftet att utföra
immaterialrättsliga uppdrag som ombud för Dig eller Din arbets-/uppdragsgivare. Nobeli kommer
också att dela Dina persondata med myndigheter och underleverantörer, som utför tjänster å Nobelis
vägnar, i de länder där Din arbets-/uppdragsgivare söker/har ett immaterialrättsligt skydd.
Myndigheterna kan i sin tur komma att offentliggöra en del av dessa data i enlighet med gällande lag.
Sådana myndigheter är Patent- och registreringsverket, EUIPO, EPO, WIPO, domstolar, ambassader
samt myndigheter som tillhandahåller eller överprövar immaterialrättsligt skydd i de länder/regioner
där Du eller Din arbets-/uppdragsgivare (vår kund) söker/har ett immaterialrättsligt skydd. De exakta
länderna beror på vilka länder som Du eller Din arbets-/uppdragsgivare önskar skydd i för varje
aktuellt uppdrag. Varje myndighet behöver personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller
i det aktuella territoriet, för att ett immaterialrättsligt skydd ska kunna sökas/meddelas/upprätthållas.
De underleverantörer som anlitas är i många fall immaterialrättsombud i respektive land/region där
Du eller Din arbets-/uppdragsgivare önskar ett immaterialrättsligt skydd, eftersom det i allmänhet
finns krav på att ett ombud ska ha en postadress i det land/den region där det immaterialrättsliga
skyddet söks/gäller. Det lokala immaterialrättsombudet har också de kunskaper i landets praxis och
språk som är nödvändiga för att nå fram till en beviljad ansökan.
Andra underleverantörer kan komma att anlitas för att genomföra delar av respektive uppdrag, om den
juridiska situationen för respektive land/region kräver detta. Exempel på en uppgift som ibland måste
utföras är notarisering och legalisering av fullmakter. För detta kontaktas lämplig Notarius Publicus
och, vid behov, Comet Consular Services AB eller annan likvärdig tjänsteleverantör.
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De länder vari Du eller Din arbets-/uppdragsgivare väljer att söka immateriarättsskydd kan innefatta
länder över hela världen, således länder både inom och utanför EU/EES. Valet av länder styrs helt av
Dig eller Din arbets-/uppdragsgivare, och skiljer sig åt mellan de uppdrag som vi mottar. Såsom anges
ovan, överförs de personuppgifter som varje myndighet behöver, i enlighet med den lagstiftning som
gäller i det aktuella territoriet, för att ett immaterialrättsligt skydd ska kunna sökas, meddelas och
upprätthållas. Uppgifterna överlämnas av oss, efter ev. notarisering och legalisering, till respektive
lokalt ombud, för vidare överföring till respektive myndighet.
Hur länge behåller vi Dina persondata?
Eftersom ett immaterialrättsligt skydd kan ifrågasättas under hela sin giltighetstid, och eftersom
prövningar enligt ombudsetiska regler kan bli aktuell under minst samma tidsrymd, kommer Nobeli
att lagra Dina persondata under hela giltighetstiden för det immaterialrättsliga skyddet, och en period
på tio år därefter (Preskriptionslag (1981:130)). Därefter raderar vi Dina persondata från våra system.
Uppgifter som gjorts offentliga av myndigheter förblir offentliga.
Anonymisering av persondata kan i allmänhet inte tillämpas, eftersom det skulle vara likvärdigt med
radering av data, och hindra uppfyllandet av bl. a. tvingande ombudsetiska regler och
immaterialrättslagstiftningen i de flesta länder.
Ändring av personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras av oss. Uppdaterade versioner publiceras på
webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar Dig att läsa igenom denna
personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vilka är Dina rättigheter?
Om Dina persondata är felaktiga eller behöver uppdateras, kan Du vid varje tillfälle begära att Dina
persondata ska korrigeras eller uppdateras, genom att kontakta Din arbets-/uppdragsgivare
(personuppgiftsansvarig), som sedan ger oss instruktioner om vilka ändringar som ska göras i
pågående uppdrag. Möjligheten till ändringar och borttagande av persondata är vid varje tillfälle
begränsad av gällande lagstiftning, samt av avvägningen mot det intresse som Din arbets/uppdragsgivare har av att behålla en giltig immaterialrättsansökan/-rättighet, och mot respektive
anlitat ombuds intresse att följa tvingande etiska regler. Du kan erhålla en kopia av Dina persondata
och information beträffande vår behandling av sådana persondata genom skriftlig hänvändelse till Din
arbets-/uppdragsgivare. Förutsatt att Din arbets-/uppdragsgivare så önskar, kommer vi att
tillhandahålla Dina persondata i ett vanligen använt dataformat till Din arbets-/uppdragsgivare.
Om Du har några frågor beträffande behandlingen av Dina persondata eller önskar utöva någon av de
ovan angivna rättigheterna, v. g. kontakta Din arbets-/uppdragsgivare, som är personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att lämna in klagomål beträffande hur Nobeli behandlar Dina persondata till den aktuella
dataskyddsmyndigheten eller liknande instans inom Din jurisdiktion.
Dataskyddsombud på Nobeli Business Support AB är Fredrik Ax, 0586-82519.
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