
PERSONUPPGIFTSPOLICY 
Information enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”) 

Advokatbyrån värnar om din integritet. Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi 

använder personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in avseende våra befintliga 

och potentiella klienter och samarbetspartners. Vi följer tillämplig dataskyddslagstiftning och 

behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Samtliga medarbetare hos Advokatbyrån 

omfattas av en strikt sekretesskyldighet. 

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar rörande klienter 

som är privatpersoner samt rörande kontaktpersoner hos företagsklienter och 

samarbetsparters. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker 

kan vi inte åta oss klientuppdrag eller ingå andra avtal eftersom vi då t.ex. inte kan genomföra 

nödvändiga jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroller eller i övrigt utföra och 

administrera klientuppdraget/avtalet. 

Advokatbyrån kan komma att behandla personuppgifter såsom: 

• Namn 

• Adress 

• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Personnummer 

Beroende på klientuppdragets karaktär kan vi även komma att behandla uppgifter om brott 

samt känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse etc. 

Vid kontakt med Advokatbyrån per telefon, e-post eller traditionell post kan vi komma att 

lagra anteckningar eller korrespondens som innehåller personuppgifter, förutsatt att sådan 

information utgör del av ett pågående eller framtida ärende som vi handlägger. 

LAGLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra obligatoriska jävs- och (i 

förekommande fall) penningtvättskontroller, för att utföra och administrera uppdraget/avtalet 

med dig, tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Den lagliga 

grunden för personuppgiftsbehandlingen utgörs av klientuppdraget/avtalet, allmänt intresse, 

och/eller tillämplig rättslig förpliktelse. 

Advokatbyrån kan vidare komma att behandla personuppgifter (främst namn och epostadress) 

för att skicka information om vår verksamhet, nyheter som vi bedömer är av intresse för dig 

eller annan marknadsföring. Den lagliga grunden för sådan personuppgiftsbehandling utgörs 

av en intresseavvägning. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring. När du 

anmäler dig till någon av våra föreläsningar eller utbildningar behandlar vi dina 

personuppgifter (främst namn, e-postadress och telefonnummer) för att kunna kontakta dig 

med anledning av utbildningen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Den lagliga 

grunden för sådan personuppgiftsbehandling utgörs av avtalet med dig och/eller 

intresseavvägning. 

Vidare kan vi komma att behandla personuppgifter i vår affärs- och metodutveckling samt för 

analyser av vår verksamhet, t.ex. marknadsanalyser, statistik och riskhantering. Den lagliga 

grunden för sådan personuppgiftsbehandling utgörs av vårt berättigade intresse att utveckla 

verksamheten. 

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER 

Vi kan komma att överföra personuppgifter mellan våra olika kontor i syfte att utföra jävs och 

(i förekommande fall) penningtvättskontroller, för informations- och kunskapsutbyte samt för 

resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de 

fall då (i) det särskilt har överenskommits mellan Advokatbyrån och dig, (ii) då det inom 

ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata dina intressen eller 



annat berättigat intresse, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska 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. Personuppgifterna 

kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det 

är nödvändigt för att tillvarata dina intressen. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter 

till ett land utanför EU/EES om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och 

Advokatbyrån eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran. 

LAGRINGSTIDER 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt 

Advokatsamfundets Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio (10) år från 

dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. 

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra 

Advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett (1) år efter den senaste kontakten. Om 

du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 

Personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna uppfylla avtal med våra samarbetspartners 

sparas så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet. 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 

Advokatbyrån anlitar ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter genom lagring 

av data och drift av våra IT-system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall komma att få 

tillgång till personuppgifter för det fall IT-systemen behöver underhåll eller annan teknisk 

support. Vårt personuppgiftsbiträde lyder under strikt avtalad sekretess. 

SÄKERHET 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst 

eller förlust av dina personuppgifter. 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån 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 Datainspektionen som är tillsynsmyndighet 

(www.datainspektionen.se). 

KONTAKT 

Har du frågor rörande Advokatbyråns personuppgiftsbehandling är du välkommen att 

kontakta oss på advokaterna@advokatwangle.se 


