PERSONUPPGIFTSPOLICY
Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Barmoro & Westlund Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende
kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget
förbereds eller administreras. 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.
Vi kommer främst behandla personuppgifter som inhämtats från dig direkt när vi är eller har varit i
kontakt med dig. Det kan exempelvis ha varit i ett uppdrag, ett samarbete, en jobbansökan eller någon
annan situation där vi fått tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifter som kan komma att
behandlas inkluderar:
 grundläggande information om dig såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter;
 språkpreferens, jobbtitel, anknytning till verksamhet;
 information om den verksamhet du äger, annars kontrollerar eller arbetar på; eller
 information om dina tidigare arbetsplatser eller engagemang.
Vissa personuppgifter kan inhämtats från andra källor, såsom allmänt tillgängliga sökmotorer, social
media, register, domstolar och myndigheter.
Vi använder dina personuppgifter i olika syften, men exempelvis i syfte att:
 uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, såsom att utföra och administrera uppdrag och ärenden eller att tillvara dina intressen. Det kan exempelvis ske genom fakturering, klientregistrering eller förande av klientmedelskonto;
 uppfylla de skyldigheter vi har enligt lag; vilket innefattar att genomföra obligatorisk jävs- och
ev. penningtvättskontroll och för redovisnings- och faktureringsändamål; och använda dem för
affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.
 för att fullgöra det avtal vi ingått med dig eller din verksamhet.
Personuppgifter som vi innehar kommer att behandlas på någon av följande grunder:
 för att fullgöra det avtal vi ingått med dig eller din verksamhet;
 för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag;
 för att skydda eller tillvarata dina intressen;
 du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika
ändamål;
 för att uppfylla ett ändamål som uppfyller något av våra eller en tredje parts berättigade intressen; eller
 för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
Känsliga personuppgifter, inkl. medlemskap i fackförening, uppgifter om din hälsa eller om ditt sexualliv eller din sexuella läggning behandlas enbart om du gett ditt uttryckliga samtycke till behandlingen, om vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och rättigheter inom exempelvis arbetsrätten eller om
vi måste göra det för att tillvarata eller fastställa dina rättsliga anspråk.

Om du har lämnat ditt samtycke till oss har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt
samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in
med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål
som vi har rätt att behandla dina personuppgifter för.
Vi är enligt advokatetiska regler skyldiga att iaktta sekretess avseende all information vi behandlar om
dig om du inte samtyckt till att göra information tillgänglig. Det betyder att vi inte kommer att lämna
ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:
 det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
 då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
 om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
 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.
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de
först samlades in för. Vi kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att
behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag samt för att underhålla pågående relationer med den registrerade. För klientärenden kommer behandling att ske i enlighet med våra skyldigheter enligt Vägledande regler för god advokatsed. Det innebär att uppgifterna sparas under en tid om
tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som måste sparas under en viss tid enligt lag, exempelvis gällande uppdrag, kommer att sparas även efter att det avslutats.
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.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen;
Datainspektionen
Box 8114 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se
Kontakta oss på info@jalaw.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är:
Barmoro & Westlund Advokatbyrå HB, org.nr. 916614-5517
Köpmangatan 3,4 tr, 151 71 Södertälje.
Telefon: 08 550 875 10
E-post: info@jalaw.se
Webbadress: www.jalaw.se

