Information om Advokatfirman Evanders behandling av personuppgifter
Advokatfirman Evander HB (”Advokatfirman”) värnar om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för
Advokatfirmans klienter, men även andra (t.ex. anställda och leverantörer) vars uppgifter Advokatfirman tar del av
inom ramen för verksamheten. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med gällande
dataskyddsregelverk, för närvarande EU:s dataskyddsförordning samt den svenska dataskyddslagen.
Advokatfirman är alltid personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Advokatfirman får del av i samband med
uppdrag eller kontakter inför ett eventuellt uppdrag. Personuppgifter kan även komma att behandlas av de
uppdragstagare som Advokatfirman anlitar för att utföra viss uppgift eller verksamhet. Generellt anlitar
Advokatfirman uppdragstagare som tillhandahåller IT-system, servrar och systemförvaltning samt tjänster inom
ekonomiadministration. De uppdragstagare som behandlar personuppgifter för Advokatfirmans räkning omfattas
alltid av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
regelverk.
Advokatfirman lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det är särskilt
överenskommet mellan Advokatfirman och den registrerade, (ii) om det är nödvändigt för att tillvarata klients eller
Advokatfirmans rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att Advokatfirman ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller
efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall Advokatfirman anlitar utomstående
tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatfirmans räkning.

Ändamål med behandling av personuppgifterna
Advokatfirmans behandling av personuppgifter kan ske med följande samt andra därmed förenliga ändamål:
a.
b.

för att utföra tjänster och uppdrag för klient och tillvarata klients intressen,
genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroller,

c.
d.
e.
f.

personaladministration och rekrytering,
affärs-och metodutveckling, statistik och riskhantering,
redovisning och fakturering, samt
hantering av frågor och andra kontakter som tagits med Advokatfirman.

Laglig grund
Behandling av personuppgifter får endast ske om det finns en laglig grund. Vanligt förekommande lagliga grunder
är exempelvis att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse eller att
Advokatfirman har ett berättigat intresse av behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen.
Behandling av personuppgifter om klienter och anställd personal sker generellt med grund i att behandlingen är
nödvändig för att Advokatfirman ska kunna fullgöra avtal med den registrerade. Därutöver kan behandling av
uppgifter om såväl klienter som andra registrerade ske på grund av Advokatfirmans rättsliga förpliktelser enligt
bl.a. rättegångsbalken, Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed, bokföringslagen,
arbetsrättsliga föreskrifter samt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering om terrorism.
I övriga fall grundas Advokatfirmans behandling av personuppgifter normalt på att Advokatfirman har berättigade
intressen av behandlingen. I dessa fall genomför Advokatfirman en intresseavvägning mellan Advokatfirmans
intressen och den registrerades intressen av integritet och grundläggande fri- och rättigheter. Om den
registrerade har invänt mot behandlingen tar Advokatfirman hänsyn till detta i bedömningen. Behandlingen är i
dessa fall endast tillåten om Advokatfirmans intressen av behandlingen väger särskilt tungt.

Behandlingens varaktighet
Personuppgifter som är hänförliga till uppdrag från klienter bevaras, enligt Advokatsamfundets vägledande regler
för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för uppdragets slutförande eller under den längre tid som är
påkallad av uppdragets natur.
Andra typer av personuppgifter (t.ex. bokföring och uppgifter om personal) gallras regelbundet enligt
Advokatfirmans gallringspolicy utifrån huruvida behandlingen är nödvändig utifrån ändamålen med behandlingen.

Den registrerades rättigheter
Behandling av personuppgifter inom Advokatfirmans uppdrag från klient sker alltid enligt Advokatsamfundets
vägledande regler om god advokatsed, vilka bl.a. innefattar villkor om sekretess.
Registrerade personer har, med reservation för att annat kan följa av de regler om bl.a. sekretess som gäller för
verksamhet, följande rättigheter. Registrerade personer har rätt att kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter
som Advokatfirman behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I vissa fall finns det
också rätt för en registrerad person att få personuppgifter överförda till sig samt att, när det är tekniskt möjligt,
begära att sådan överföring sker direkt från Advokatfirman till en ny personuppgiftsansvarig. Vidare har de
registrerade rätt att få del av uppgifter om bland annat för vilka ändamål behandlingen sker, varifrån uppgifterna
har hämtats, vilka kategorier av uppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka
uppgifterna lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period som behandlingen kommer att pågå samt
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De registrerade har vidare rätt att begära att personuppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
De registrerade har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga
uppgifter. Om Advokatfirman behandlar personuppgifter trots att behandlingen inte längre är nödvändig utifrån de
angivna ändamålen med behandlingen, har de registrerade i regel rätt att begära att Advokatfirman utan onödigt
dröjsmål ska radera uppgifterna. Detsamma gäller när behandlingen grundas på att den registrerade samtyckt till
behandlingen. I vissa fall har de registrerade också rätt att begära att Advokatfirman ska begränsa behandlingen
av dennes personuppgifter. Om personuppgifterna lämnats ut till en extern mottagare (t.ex. ett
personuppgiftsbiträde, en leverantör/samarbetspartner eller en myndighet) är Advokatfirman skyldig att underrätta
dessa mottagare om den registrerades begäran, om detta är möjligt och inte medför en oproportionerlig
arbetsinsats.
Om en registrerad person är missnöjd med Advokatfirmans behandling av personuppgifter kan denne lämna in ett
klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) eller vända sig till tillsynsmyndigheten i det land där
denne bor eller arbetar.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss på info@evanderlaw.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Evander HB, org.nr 969781-7907, Birger Jarlsgatan 2, 114 34
Stockholm, tfn. + 46 (0) 8-644 01 00

