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Följebrev vid skadereglering 

Behandling av personuppgifter 
När du som kund lämnar personuppgifter till Åkerbo 
Härads Brandstodsbolag så kommer denna information 
att behandlas. Ett exempel på behandling av 
personuppgifter som görs är när information 
sammanställs och lagras för att skapa ett 
försäkringsbrev. Vi behandlar endast uppgifter som du 
som kund tillhandahållit via telefon, mail eller kundmöte. 
Exempel på kundmöte kan vara när vi besöker kund för 
att erbjuda tecknande av försäkring eller när vi besöker 
kund för att reglera skada.

Åkerbo Härads Brandstodsbolag behandlar 
kunduppgifter för att kunna fullgöra avtal, det vill säga 
hantera det försäkringsskydd vi erbjuder våra kunder. Vi 
behandlar personuppgifter i form av namn, 
personnummer, adress samt kontaktuppgifter. Vi kan 
också behandla uppgifter som kan kopplas till individer, 
exempelvis fastighetsbeteckningar och bilder på 
byggnader. Vi behandlar även personuppgifter för att 
fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa 
rättsliga anspråk. Det finns en möjlighet att bolaget 
måste behandla personuppgifter om det syftar till att 
skydda en individ. 

Åkerbo Härads Brandstodsbolag behandlar inte 
personuppgifter för att distribuera till annan 
organisation eller motsvarande om detta inte är 
motiverat för att fullgöra avtal. I de fall personuppgifter 
delas till annan organisation finns 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättat för att skydda den 
registrerades rättigheter. Bolaget sparar personuppgifter 
så länge som behövs för att uppfylla avtal gentemot 
kund, uppfylla rättsliga förpliktelser samt för att kunna 
göra/bemöta rättsliga anspråk. 

Åkerbo Härads Brandstodsbolag har vidtagit lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina 
personuppgifter. 

Klagomålshantering 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett 

ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. 

Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för 

ditt ärende eller vår klagomålsansvariga. 

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklama-

tionsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk 

karaktär, www.arn.se eller 08-508 860 00. Prövningen i 

nämnden är kostnadsfri för dig. 

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. 

Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet 

i din hemförsäkring. Du betalar då enbart självrisken. 

Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar allmänna upplysningar 

i frågor som rör försäkring, www.konsumenternas.se, 0200-22 

58 00. 

Även den kommunala konsumentvägledningen kan 

ge råd och information om försäkringar. 

Mer information 

Mer information finns på vår webbplats 

www.akerboharad.se. 


