
 

 

 

  
  

 

 
 

Ändringsbevis för periodisk skrift  

Byte av ägare  

 
 

 

Patent- och registreringsverket beslutar om byte av ägare till er periodiska skrift med anledning av er anmälan 

som inkom den 6 oktober 2017. 

 

 

Utgivningsbevis nr: 30 584 

Titel: Butikstrender 

Utgivare: Serhat Eser 

Ställföreträdande utgivare: --- 

Ägare: SPRÅKEXPERTERNA I SVERIGE AB 

Utgivningsort: Stockholm 

Utgivningsplan: 9 nr per år 

Registreringsdatum: 2014-05-26 

Gäller t.o.m/Sista förnyelsedag: 2024-05-25 

 

 

Patent- och registreringsverket 2017-10-23 

 

 

 

 

Christina Swensson 

Handläggare 

 

 

 

 

Övriga upplysningar, se omstående sida 

  



  

  

 

 

  SPRÅKEXPERTERNA I SVERIGE AB 

Ankdammsvägen 35 

171 67  Solna 

      

      

 

 

 

 

Ägarens skyldigheter under innehavstiden 

 

Om utgivarens uppdrag upphör ska ägaren genast utse ny utgivare och anmäla ny utgivare till Patent- och 

registreringsverket (PRV). 

 

Ändring av titel på skriften samt ändring av ägare eller utgivningsort eller utgivningsplan ska även det 

anmälas till PRV. 

 

Blanketter kan beställas via kundsupport@prv.se eller kundsupport 08-782 28 00 eller skrivas ut från PRV:s 

webbplats www.prv.se 

 

Det är straffbart att inte anmäla ändringar. 

 

Förnyelse av utgivningsbevis 

 

Glöm inte att förnya ert utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis gäller i tio år från utfärdandet. Ansökan om 

förnyelse för nästa tioårsperiod får göras tidigast ett år före och senast på dagen för periodens utgång.  

Sista förnyelsedag ser ni på bevisets förstasida. Information hur du förnyar ditt utgivningsbevis finner du på 

PRV:s webbplats www.prv.se . 

 

Adressändring till PRV 

 

Anmäl alltid ny postadress till PRV. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare 

för ägaren av utgivningsbeviset. 

 

Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring, Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom 

PRV inte får information om adressändringar från externa adressregister. 

 

Adressändringen kan skriftligen göras på en blankett som heter Anmälan om ändring gällande 

utgivningsbevis som du finner på PRV:s webbplats www.prv.se . 

 

Övriga upplysningar 

 

Ställföreträdare utses av utgivaren och godkänns av ägaren. Om utgivarens uppdrag upphör, är också 

uppdraget som ställföreträdare förfallet.  
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Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter  

 
Patent- och registreringsverket (PRV) måste hantera vissa personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter 

som PRV är ansvarigt för. Enligt artikel 13 i GDPR (General Data ProtectionRegulation) är PRV skyldigt att 

informera den som är berörd om hur personuppgifter behandlas.  

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Många handlingar som skickas till PRV blir s k allmänna handlingar. Uppgifter i dessa handlingar kan 

komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen, men också komma att användas internt på 

PRV. 

 
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter 

Syftet med PRV:s register är att den information som ingår i registren ska vara tillgänglig för allmänheten. 

PRV behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra 

sina rättsliga förpliktelser. Personuppgifter kan behandlas som ett led i PRV:s myndighetsutövning och för 

att PRV ska kunna utföra vissa uppgifter av allmänt intresse.  

 

Behandlingen av personuppgifter enligt ovan sker i enlighet med EU-förordning 2016/679 (Art 6.1c, e) samt;  

 

PRV:s instruktioner framgår av förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket. 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land  

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje land om det är nödvändigt för att PRV ska kunna fullgöra 

sina rättsliga förpliktelser eller för utföra vissa uppgifter av allmänt intresse. All sådan överföring sker med 

en situationsanpassad skyddsnivå och med stöd av GDPR. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Då behandlingen av personuppgifter grundar sig på en författningsreglerad skyldighet att föra register kan 

PRV inte utan vidare radera dina personuppgifter.  

 

Dina rättigheter  

Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter som berör dig och kan begära att personuppgifterna rättas, 

raderas eller begränsas. Du har även rätt att invända mot behandlingen om du anser att PRV hanterar dina 

personuppgifter felaktigt. Är du inte nöjd med PRV:s behandling av personuppgifter kan du ge in klagomål 

till datainspektionen. 

 

Kontakta oss  

Personuppgiftsansvarig är Patent- och registreringsverket, Box 5055 102 42 Stockholm. Det är myndigheten 

som ansvarar för de personuppgifter som finns i PRV:s register och ska se till att uppgifterna behandlas på 

ett korrekt sätt. 

 

Dataskyddsombudet nås på 08-7822591, 072-5969591 eller dpo@prv.se 

 

Patent- och registreringsverket 
 


