INFORMATION AVSEENDE HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
1. Information om personuppgiftsbehandling (s 2-3)
2. Kompletterande information avseende behandling av personuppgifter vid marknadsföring (s 4)

INFORMATION AVSEENDE LANDAHL ADVOKATBYRÅS BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER – ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679)
Landahl Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med
förfrågningar/uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds, administreras och
utförs.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett
uppdrag eller ha dig som kontaktperson i aktuellt ärende.
Landahl Advokatbyrå erhåller kontaktuppgifter och kan få uppgifterna uppdaterade genom att du
lämnar dem eller uppdaterar dem samt genom klienten, ombud, uppdragsgivare, arbetsgivare,
Landahl Advokatbyrås kontaktperson hos arbetsgivare, annan anställd hos arbetsgivare.
Utöver de uppgifter som vi erhåller i samband med uppdraget kan vi komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är (i) adressuppgifter från offentliga register, (ii) fastighetsuppgifter från offentliga register och (iii) kreditupplysningar, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, uppgifter från skatteverket, kronofogdemyndigheten eller andra upplysningsföretag. Uppgifterna kan behövas hämtas in mot offentliga
register för att säkerställa att de uppgifter som lämnats är korrekta.
Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, ta kreditupplysningar eller inhämta uppgift om kreditvärdighet, utföra och administrera uppdraget, tillvarata klientens/dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.
Ändamålet med behandlingen är således att Landahl Advokatbyrå ska kunna åta sig uppdraget och
därefter uppfylla sina åtaganden gentemot dig, såsom klient till Landahl Advokatbyrå. Dessa
uppgifter behandlas på grundval av att kunna fullgöra avtalet och i vissa fall, en rättslig förpliktelse.
Ändamålet för att behandla personuppgifter för kontaktpersoner är för att Landahl Advokatbyrå
kunna utföra uppdrag för din arbetsgivare/uppdragivare eller liknande. Ändamålet med behandlingen är således att Landahl Advokatbyrå ska kunna uppfylla sina åtaganden mot din arbetsgivare/uppdragsgivare eller liknande, såsom klient till Landahl Advokatbyrå.
Landahl Advokatbyrå hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress, kontonummer, bank- och plusgironummer samt även uppgifter erforderliga för
uppdragets utförande vilket kan omfatta bland annat beteenden, ekonomiska förhållanden och
hälsa. Vidare kommer all din korrespondens att hanteras.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på
grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra
kontakter samt behålla en god klientrelation. Vidare kan personuppgifterna användas för Landahl
Advokatbyrås marknadsföring i syfte att utveckla och analysera verksamheten samt för inbjudningar
till kurser och frukostseminarium. Även denna behandling sker mot bakgrund av ett berättigat
intresse.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Landahl Advokatbyrå och advokataktiebolag som
har samarbetsavtal med Landahl Advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för
informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.
Vi kommer även att lämna ut personuppgifter till utomstående i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, t ex bud, (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 samt personuppgiftsbiträden som utför uppdrag för vår räkning.
Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut till bank, domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud.
Personuppgifter sparas huvudsakligen i land inom EU/EES. Om uppgifter sparas utanför EU/EES,
sker detta i enlighet med krav i gällande personuppgiftslagstiftning. Adekvat skyddsnivå föreligger.
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Landahl Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller
den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om vi inte kan åta oss ditt uppdrag kommer vi normalt
endast att bevara dina personuppgifter i tre månader efter att vi meddelat dig att vi inte kan åta oss
uppdraget. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns
verksamhet sparas under en tid om 2 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från
nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Landahl Advokatbyrå om användningen av de
person-uppgifter som rör dig. Du har även möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära
begränsning och invända mot behandlingen, samt få vissa uppgifter raderade enligt villkor och
begränsningar i dataskydds-förordningen (GDPR). Vi kommer för att kunna säkerställa att de personuppgifter vi behandlar och som du lämnat till oss är korrekta i förekommande fall inhämta uppgifter
från offentliga eller allmänt tillgängliga register. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Begäran om information, rättelse, radering, begränsning och invändning mot behandling, invändning
mot marknadsföring samt begäran om överföring av uppgifter enligt ovan görs genom att en begäran
till Landahl Advokatbyrå på kontaktuppgifter enligt nedan.
Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, när det är
tekniskt möjligt, och i enlighet med villkor och begränsningar i dataskyddsförordningen (GDPR), överförda till tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling är du välkommen att kontakta oss. Du kan också 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.
Kontaktuppgifter till Landahl Advokatbyrå, org nummer 556852-5082, Box 19143, 104 32 Stockholm,
telefon 08-66 66 700, www.landahl.se, info@landahl.se
Utförligare information om Landahl Advokatbyrås personuppgiftshantering finns på www.landahl.se

KOMPLETTERANDE INFORMATION AVSEENDE BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER VID MARKNADSFÖRING
Landahl Advokatbyrå är enligt Dataskyddsförordningen (2016/679) (GDPR) personuppgiftsansvarig för
behandling av personuppgifter.
Landahl har fått del av dina kontaktuppgifter antingen genom att Landahl utfört en tjänst åt dig, eller
din arbetsgivare, av annan anställd hos dina arbetsgivare eller att du själv lämnat dina uppgifter. Om
vi får kännedom om att uppgifterna är felaktiga kan vi uppdatera dem från allmänt tillgängliga uppgifter.
Landahl hanterar ditt namn och din e-post samt uppgift om vilket företag du är knuten till för inbjudningar till kurser och event. Denna behandling sker mot bakgrund av ett berättigat intresse. Landahls
berättigade intresse är att marknadsföra och utveckla verksamheten. Du kan alltid invända mot att
dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.
Du är inte skyldig att lämna namn och e-post men om du inte gör det kommer Landahl Advokatbyrå
inte bjuda in dig till kurser och seminarier. Om annan lämnat dina kontaktuppgifter och du meddelar
oss att du inte vill att vi ska behandla dem, kommer vi omgående att radera dina uppgifter för ändamålet inbjudningar till kurser och frukostseminarier.
Personuppgifterna hanteras internt inom Landahl Advokatbyrå och av Paloma AB som tillhandahåller
tjänsten för nyhetsbrev.
Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och hur
dessa behandlas. Du har även möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära begränsning
och invända mot behandlingen samt få uppgifter raderade enligt villkor och begränsningar i GDPR. Du
har rätt att begära att personuppgifterna överförs till annan enligt villkor och begränsningar i GDPR.
Begäran om information, rättelse, radering, begränsning och invändning mot behandling, invändning
mot marknadsföring samt begäran om överföring av uppgifter enligt ovan, görs genom att en begäran
ges in till Landahl Advokatbyrå på kontaktuppgifter enligt nedan.
Personuppgifterna sparas under en tid om 2 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från
nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
Klagomål på Landahl Advokatbyrås personuppgiftsbehandling lämnas till Datainspektionen,
www.datainspektionen.se.
Kontaktuppgifter till Landahl Advokatbyrå i dessa frågor är:
Landahl Advokatbyrå AB /556852-5082/, Box 19143, 104 32 Stockholm, telefon 08-66 66 700.
Utförligare information om Landahl Advokatbyrås personuppgiftshantering finns på www.landahl.se.

