Valdia Advokatbyrås personuppgiftsbehandling
Valdia Advokatbyrå värnar om den personliga integriteten och skyddar de personuppgifter
som byrån behandlar. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning.
Personuppgifter innefattar all information som direkt eller indirekt kan användas för att
identifiera en fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer och telefonnummer. Med
behandling av personuppgifter avses åtgärder eller kombinationer av åtgärder beträffande
personuppgifter såsom exempelvis insamling, registrering, lagring, ändring, användning,
läsning eller överföring av personuppgift.

1.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vår kommunikation sker mestadels via e-post och telefon vilket i princip alltid innebär
personuppgiftsbehandling eftersom personuppgifter som går att hänföra till en person
överlämnas till oss i samband med e-postmeddelanden eller telefonsamtal.
Vi samlar in de personuppgifter avseende huvudsakligen kontaktpersoner som lämnas till oss i
samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller
administreras. Vi kan eventuellt även komplettera personuppgifterna genom
informationsinhämtning från register och källor. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter
till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra
nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. De personuppgifter vi behandlar kan röra
kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e-postadress),
identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och födelsedatum/personnummer) samt
faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation). I specifika uppdrag kan
personuppgifterna också avse annan information, t.ex. händelseförlopp eller andra
omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget.

2.

Vad är ändamålen med vår personuppgiftsbehandling?

Vi behandlar personuppgifter som inhämtas i anslutning till uppdrag för att kunna utföra och
administrera uppdraget och för att tillvarata våra klienters intressen. Den legala grunden för
denna behandling är att vi ska kunna fullgörande det avtal som är grunden för vårt uppdrag. I
relation till klienters företrädare, samarbetspartners och konsulter, utländska ombud, vittnen,
motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud m.fl. grundar sig vår
personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt och vår
klients legitima intresse att behandla de nödvändiga personuppgifterna väger tyngre än
eventuella andra motstående intressen eller rättigheter.
Vi behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, arkivering av handlingar och för redovisnings- och faktureringsändamål.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av uppfyllandet av sådana rättsliga förpliktelser som
ställs i lag samt av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.
Vi kan även använda personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling,
marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och
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analysera verksamheten behandlas normalt på grundval av vårt berättigade intresse att
utveckla verksamheten, marknadsföra vår verksamhet och kommunicera med våra kontakter.
Behandling av personuppgifter om samarbetspartners, leverantörer och andra tredje parter
sker på grundval av vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra
avtalsförpliktelser.

3.

Vem har tillgång till de personuppgifter som behandlas?

Valdia Advokatbyrå kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de
fall då
(a)

det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, då det inom ramen för
ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter och intressen,

(b)

om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller Advokatsamfundets regelverk,

(c)

för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer eller samarbetspartner som
utför uppdrag för vår räkning. Sådana utomstående får endast behandla
personuppgifter enligt våra instruktioner och inte för egna ändamål; eller

(d)

det annars är tillåtet enligt lag.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och
motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan. Denna typ av överföringar
grundas normalt på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

4.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för
behandlingen såvida uppgifterna inte måste eller får sparas längre enligt lag.
De personuppgifter som angår uppdrag sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Valdia
Advokatbyrå enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed, under en tid
om tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av
uppdragets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra
advokatbyråns verksamhet sparas så länge vi har behov av dem eller i förekommande fall så
länge vi har ditt samtycke.

5.

Vilka rättigheter har du och hur får du tillgång till dina
personuppgifter?

Valdia Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs
ovan. Vi är således ansvariga för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med
gällande lagstiftning. Du har vissa rättigheter rörande dina personuppgifter som vi behandlar
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om dig (med förbehåll för eventuella begränsningar som kan följa av den tystnadsplikt och
arkiveringsskyldighet som gäller för advokater). Dessa är:
(a)

Rätt till tillgång: Du har rätt att kostnadsfritt begära att få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.

(b)

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar uppgifter som är felaktiga eller
begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

(c)

Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke för
behandling av dina personuppgifter.

(d)

Rätt att invända: Om dina personuppgifter behandlas på ett sätt som du anser
inkorrekt kan du invända mot en sådan behandling med hänsyn till berättigat
intresse. I sådana fall prövar vi om personuppgifterna får fortsatt behandlas.

(e)

Rätt att begära begränsning: Om dina personuppgifter behandlas på ett sätt som du
anser inkorrekt har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dessa
medan det utreds huruvida vi har laglig rätt att fortsätta behandla dem.

(f)

Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar uppgifter som är felaktiga och
upphör med behandling av dem (t.ex. om personuppgifterna inte längre är
nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas).

(g)

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter digitalt och att
överföra dessa till en tredje part.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till
tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
Kontakta oss på info@valdia.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Valdia Advokatbyrå AB, 556977-8912, Skeppsbron 5, 211 20 Malmö.
Webb: www.valdia.se

