SKIERFES POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (2018:1)
1.

BAKGRUND OCH SYFTE

1.1

Skierfe värnar om sina klienters, partners och övrigas integritet och är alltid mån
om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de
personuppgifter som rör honom eller henne.

1.2

Denna Policy för behandling av personuppgifter riktar sig till dig som vi har en
relation med genom vår verksamhet och till dig som representerar en sådan
organisation samt övriga som vi på annat sätt har kontakt med oss.

1.3

Det här dokumentet avser att ge närmare vägledning om hur vi behandlar dina
personuppgifter.

2.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
Skierfe Advokatfirma AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker.

3.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

3.1

Skierfe samlar in och behandlar alla personuppgifter som du lämnar till oss,
exempelvis genom mail.

3.2

Personuppgifter vi normalt behandlar:
•

Information så som namn, arbetsplats och titel;

•

Kontaktuppgifter,
postadress;

•

Faktureringsuppgifter;

•

Identitetshandlingar och bakgrundsinformation som vi fått från dig
eller som vi samlat in som en del av Skierfes kundkännedom;

•

Ansökningshandlingar så som cv och personliga brev;

•

Personuppgifter som vi får del av från klienter, för klienters räkning
eller som upprättats som en del av vårt uppdrag. Dessa uppgifter kan
omfatta känsliga personuppgifter; samt

•

Bilder från olika event och andra tillställningar.

exempelvis

adress,

telefonnummer

och

e-

4.

HUR KAN PERSONUPPGIFTERNA OM DIG KOMMA ATT SAMLAS IN?

4.1

Skierfe samlar in uppgifter om dig och andra när vi inleder, utför och avslutar
uppdrag åt klienter, via e-post till och från Skierfe och våra anställda, när du eller
klienter förser oss med information genom kontakt med oss via möten, event eller
samtal.

4.2

Uppgifter kan även komma att samlas in från offentliga register, Bisnode InfoTorg
eller annan liknande informationstjänst.

5.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV
PERSONUPPGIFTER?

5.1

Personuppgifter som Skierfe samlar in om dig används för följande ändamål:
Ändamål

Laglig grund

Utförande av jävskontroller
undvikande av intressekonflikter

samt Intresseavvägning:

Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Skierfes berättigade intresse av en effektiv och
korrekt kontroll samt att bedriva vår
advokatverksamhet i enlighet med god
advokatsed.
Fullgöra våra rättsliga förpliktelser:
Exempelvis enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och terrorism.

Marknadsföring

Intresseavvägning:
Skierfes
berättigade
intresse
marknadsföra sina tjänster

av

att

Administration
av
vår
exempelvis fakturering

relation, Fullgörande av avtal samt intresseavvägning:

Tillvaratagande av
rättsliga intressen

klienters Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser
samt intresseavvägning:

våra

Enligt överenskommelse mellan dig och Skierfe
samt Skierfes berättigade intresse av att
administrera relationen med dig och klienter.

Enligt överenskommelse mellan dig och Skierfe
samt Skierfes berättigade intresse av att utföra
uppdrag
inom
ramen
för
vår
advokatverksamhet och ditt eller klients
berättigade intresse av det uppdrag vi utför.
Fastställande av, göra gällande eller Intresseavvägning:
försvara rättsliga anspråk
Skierfes berättigade intresse av att fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

6.

ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER
Skierfe behandlar alltid dina personuppgifter inom EU/EES. Vid utförande av
uppdrag för klienter kan vi dock komma att behöva överföra personuppgifter till
tredje land. Om det är nödvändigt säkerställer vi att du har samtyckt till det eller
att överföringen är nödvändig med hänsyn till något av ändamålen i artikel 49 i
dataskyddsförordningen.

7.

RÄTTIGHETER AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER

7.1

Dataskyddsförordningen ger dig ett flertal rättigheter vad gäller behandling av
personuppgifter. Det är Skierfes uppgift att uppfylla dessa rättigheter och tillse att
tillräckliga processer finns för att tillmötesgå er. Med hänsyn till vår

advokatverksamhet som bl.a. omfattas av tystnadsplikt och en 10-årig
arkiveringsskyldighet kan dina möjligheter att nyttja dina rättigheter i punkterna
7.1.1-7.1.6 dock vara begränsade. Begränsningar är framförallt aktuellt för
personuppgifter som behandlas för utförande av uppdrag åt klient.
7.1.1

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas,
och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna (”registerutdrag”).

7.1.2

Om personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva
korrigering.

7.1.3

Du har rätt att få personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat och
maskinläsbart format om behandlingen stöds på de lagliga grunderna avtal eller
samtycke (”dataportabilitet”). Du har även rätt att begära att personuppgifter som
du lämnat till Skierfe överförs till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt
möjligt.

7.1.4

Du har i vissa fall rätt att kräva att Skierfe begränsar behandlingen av dina
personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga
och har begärt att personuppgifterna rättas. Du kan då begära att behandlingen
av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När
begränsningen upphör informeras du om detta.

7.1.5

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på legitimt
intresse som rättslig grund, exempelvis direktmarknadsföring. Vid en invändning
ska Skierfe upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande legitima
grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter
eller om vi behöver personuppgifterna för etablering, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk.

7.1.6

Om behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke,
berättigade skäl för behandling saknas efter din invändning, behandling sker på
ett olagligt sätt eller radering krävs på grund av rättslig förpliktelse har du rätt att
begära radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”).

7.2

Om du inte är nöjd med Skierfes behandling av dina personuppgifter eller vill dra
tillbaka ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss på info@skierfe.se. Du
har även rätt att skicka in klagomål till Datainspektionen eller det lands
tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar.

8.

ÖVRIGT
För definitioner avseende termer som används i den här policyn hänvisas till
dataskyddsförordningen.

9.

FRÅGOR
Vid frågor som anknyter till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss
på info@skierfe.se.

__________

Policy antagen av Advokatfirman Skierfes styrelse den 25 maj 2018.

