!

INFORMATION OM ÖRESUND ADVOKATS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND
MED KLIENTUPPDRAG OCH AFFÄRSMÄSSIGA KONTAKTER
Öresund Advokat värderar den personliga integriteten högt och lägger därför stor vikt vid att skydda
personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av
personuppgifter. Nedan beskriver vi vilken information vi samlar in samt hur sådan information
behandlas av oss i samband med klientuppdrag och affärsmässiga kontakter.
Insamling av personuppgifter
Öresund Advokat AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter beskriven nedan.
Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om klientuppdrag
och när vi erhåller, utför och administrerar sådana uppdrag.
Motsvarande gäller i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. Det finns ingen
skyldighet att lämna personuppgifter till oss men om det inte sker kan vi inte åta oss uppdraget
eftersom vi då inte kan nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller. I vissa fall är vi skyldiga att
verifiera den information som lämnas och i de fallen kan vi inhämta information från externa källor,
såsom privata eller offentliga register.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av oss för att kunna genomföra jävs- och bakgrundskontroller, för att
utföra och administrera uppdrag och andra avtalsförpliktelser, för att tillvarata våra klienters intressen
och för redovisnings- och faktureringsändamål.
Vi behandlar uppgifterna på grundval av tvingande lag och regler om god advokatsed, för att fullgöra
avtal, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse. Uppgifterna som behandlas i syfte att
utveckla, marknadsföra och analysera vår verksamhet behandlas på grundval av vårt berättigade
intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra affärsmässiga kontakter.
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller, på annat sätt än
som anges nedan, sprida dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt
överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är
nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall 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.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om
det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
Lagring av personuppgifter
Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag och Vägledande regler för
god advokatsed (i det senare fallet 10 år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som
påkallas av uppdraget eller klientrelationens natur).
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Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas
under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag
som du representerar.
Rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och hur
dess används. Du har även rätt att begära rättning av uppgifter som är felaktiga. Vidare kan du även
begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dem begränsas eller invända mot att de
behandlas. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det
är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kontakta oss på
info@oresundadvokat.se eller adressen nedan.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du även vända dig till Datainspektionen. Du kan också
vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Öresund Advokat AB, 556898–5294
Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
Telefon: +46 40 510 450
E-post: info@oresundadvokat.se
www.oresundadvokat.se
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