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1. Allmänt
Detta är Advokatbyrån Schüssler AB:s policy & informationsdokument rörande företagets hantering
av personuppgifter.
Den som tar del av dokumentet bör vara medveten om att uppdateringar kan ske, exempelvis på
grund av ändrade regler, ändrade rutiner eller annat skäl.
Syftet med dokumentet är att informera dig om dels hur vi hanterar dina personuppgifter, inklusive
hur vi använder dem, dels vilka rättigheter du har.
2. Vår behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna följa de avtal som vi har ingått med dig och andra,
samt för att leva upp till de krav som ställs av myndigheter och till följd av gällande regler.
Behandlingen är ibland tillåten med stöd av en intresseavvägning.
Vi behandlar inte personuppgifter i högre utsträckning än nödvändigt och vår ambition är att
använda personuppgifter som är så lite integritetskränkande som möjligt.
Vi behandlar endast personuppgifter i enlighet med gällande regler, dvs när det finns så kallad laglig
grund för behandlingen.
Här ges exempel på personuppgifter som vi behandlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Personuppgifter
Adress
Mejladress
Telefonnummer
Mejl genom både inkomna och skickade meddelanden samt genom bifogade filer.
SMS och MMS
Uppgifter i våra register (klientregister och motpartsregister)
Uppgifter till följd av fakturering
Uppgifter för att uppfylla penningtvättreglerna och andra krav i lagar eller andra regler
Uppgifter i övrigt som du självmant lämnar

Vi kan ha fått tillgång till dina personuppgifter på många olika sätt:
•
•
•
•
•

Du har lämnat dem till oss. (Det vanligaste sättet.)
Genom att du lämnar cookies i samband med besök på vår hemsida.
Från domstolar och andra myndigheter
Från offentliga register
Vid kreditprövning

3. Information till dig
När vi för första gången får uppgifter om dig kommer vi att informera dig om hur vi har fått
uppgifterna och vad vi ska använda dem till. Du informeras också om vilka rättigheter du har. Du
blir också informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Denna policy är ett
sätt att lämna sådan information.

4. Trygg hantering
Dina personuppgifter kommer att behandlas på ett tryggt sätt. Endast personer som behöver dem (se
ovan) och har rätt att få uppgifterna kommer att kunna ta del av dem. Vi tillämpar strikt
klientsekretess. Vi lämnar med andra ord inte ut dina personuppgifter till utomstående såvida det
inte föreligger en laglig skyldighet att göra detta, eller att det följer av avtalet att ett sådant
utlämnande ska ske.
Vi arkiverar uppgifterna i enlighet med Advokatsamfundets regler. Detta innebär i korthet att
uppgifterna ofta bevaras i tio år och sedan gallras. Avvikelser kan förekomma, exempelvis efter
särskild överenskommelse. Vi strävar efter att ha en så trygg IT-miljö som möjligt.

5. Dina rättigheter
Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du kan också kräva att behandlingen av
personuppgifterna begränsas. Du kan även begära registerutdrag avseende vår behandling av dina
personuppgifter. Vi gör därefter en seriös prövning av ditt önskemål och försöker tillgodose detta så
långt det är möjligt med hänsyn till rådande regler.
En begäran enligt ovan gör du enklast per mejl (se under Kontakt). Du kan inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för hanteringen av personuppgifter. Se
imy.se.

6. Info om personuppgiftsansvarig mm
Advokatbyrån Schüssler AB (org nr 556325-8069), Drottninggatan 6A, 753 10 Uppsala, är
personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och
för att dina rättigheter respekteras. Bolaget anlitar personuppgiftsbiträden, i den mån detta behövs.
Vi tillser att dessa biträden behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som sägs i detta
dokument. Vilka personuppgiftsbiträden vi vid var tid anlitar kan du få reda på genom att kontakta
oss. (Se under rubriken Kontakt.)

