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All kontakt med Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB (Advokatbyrån) 
innebär att Advokatbyrån kan komma att behandla vissa av dina person-
uppgifter. I denna policy beskrivs hur Advokatbyrån använder, lagrar eller 
på annat sätt behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.  

Personuppgifter som Advokatbyrån vanligtvis behandlar 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgift om 
arbetsplats och position på arbetsplatsen. 

Ibland behöver Advokatbyrån behandla ytterligare personuppgifter bero-
ende på vilken typ av ärende du vill ha hjälp med. Advokatbyrån kan därför 
behöva behandla även känsliga personuppgifter som exempelvis läkarintyg, 
sjukintyg, besked från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, arbetsför-
medling, fackförening, kronofogde- och polismyndighet. 

Insamling av personuppgifter 

Advokatbyrån samlar in personuppgifter främst ifrån dig själv, i samband 
med att du vill bli och blir klient hos oss. Advokatbyrån samlar även in och 
lagrar personuppgifter som du under uppdragets utförande förser oss med. 
Insamlandet sker oavsett på vilket sätt du väljer att lämna uppgifterna till 
oss, exempelvis muntligen, skrift på papper, e-post, telefon m.m. 

Advokatbyrån kan komma att inhämta personuppgifter om dig från andra 
källor än från dig. Exempelvis från offentliga register som SPAR, Bisnode, 
allabolag.se m.fl.  

Laglig grund för behandling av personuppgifter 

Advokatbyrån måste ha laglig grund för att få behandla dina personuppgif-
ter. Advokatbyrån stödjer sin lagliga behandling på grund av att kunna full-
följa uppdragsavtalet med dig, det vill säga att uppfylla en avtalsförplik-
telse. Det innebär att Advokatbyrån inte kommer att samla in eller på annat 
sätt behandla dina personuppgifter om det inte behövs för att kunna utföra 
uppdragsavtalet med dig.  



 
 
 

 
 
 
 

2. 

Viss behandling såsom för marknadsföringsändamål eller intern statistisk 
utvärdering gör Advokatbyrån med stöd av ett berättigat intresse.  

Ibland kan Advokatbyrån komma att behöva ditt samtycke för att behandla 
viss personuppgift. Du kommer då att få en separat medgivandehandling att 
skriva på, vari Advokatbyrån tydligt kommer att informera dig om varför 
och till vad samtycke behövs. 

Advokatbyråns användning/behandling av personuppgifter 

De insamlade personuppgifterna används främst för vi ska veta vem du är, 
det vill säga kännedom om vem som är vår uppdragsgivare. Advokatbyrån 
är också skyldig att genomföra en så kallad jävskontroll, det vill säga en 
sökning i våra register att vi inte har eller kan ha från dig avvikande intresse 
på grund av annat ärende. Personuppgifterna används även då Advokatby-
rån enligt lag är skyldig att genomföra en penningtvättskontroll.  

Efter att Advokatbyrån har antagit ett uppdrag för dig kommer dina person-
uppgifter att användas huvudsakligen för att kunna komma i kontakt med 
dig. För att kunna arbeta effektivt kommer dina personuppgifter att finnas i 
en fysisk akt, i ett digitalt dokumenthanteringssystem men även på e-
postkonton och e-postserver.  

Dina personuppgifter, som består av kontaktuppgifter, kommer att ingå Ad-
vokatbyråns klientregister och lagras av Advokatbyrån. 

Uppgifter i klientregistret kommer exempelvis att användas vid jävskontroll 
för andra uppdrag, vilket är nödvändigt för Advokatbyrån för att uppfylla 
rättsliga förpliktelser.  

Advokatbyrån kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att 
utveckla och analysera Advokatbyråns verksamhet samt för att kontakta dig 
i markandsföringssyfte. Denna behandling görs på grund av att Advokatby-
rån har ett berättigat intresse av att utveckla verksamheten och kommuni-
cera med Advokatbyråns kontakter.  

Särskilt om lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer även att lagras i Advokatbyråns arkiv och 
ärendehanteringssystem. Advokatbyrån har en skyldighet att spara nästan 
alla uppgifter i ärendet under minst 10 år.  

Efter den obligatoriska lagringstiden kommer Advokatbyrån att gallra spa-
rade uppgifter med utgångspunkt i vad som fortsatt behöver eller antas be-



 
 
 

 
 
 
 

3. 

höva lagras med hänsyn till uppdragets natur samt om uppdraget på annat 
sätt är pågående eller förväntas fortsätta.  

Dina registrerade personuppgifter kommer att vara tillgänglig för personal 
vid Advokatbyrån. Det är viktigt att all personal känner till att just du är 
klient vid Advokatbyrån för att undvika jävssituationer. Advokatbyrån 
kommer ändå att tillämpa principen om åtkomstminimering, det vill säga 
endast den personal som nödvändigtvis måst ha tillgång till dina person-
uppgifter får det samt endast i den utsträckning som behövs. 

Advokatbyrån kommer att lagra dina digitala personuppgifter på egna serv-
rar, men har datasupport från dataföretag som arbetar i Apple-miljö. Sådan 
support innefattar att tredjeman i liten utsträckning kommer att ta del av 
lagrade personuppgifter, exempelvis vid support av e-postkonto, kommer 
där sparade personuppgifter att synas. Sådan extern part omfattas av per-
sonuppgiftsbiträdesavtal med Advokatbyrån samt extern personal av per-
sonligt sekretessåtagande med Advokatbyrån.  

Advokatbyrån kommer inte att överföra dina personuppgifter till annan 
tredje part eller till utlandet, annat än i de fall då i) det särskilt överens-
kommits mellan Advokatbyrån och dig, ii) då det inom ramen för ett visst 
uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, iii) om det är nöd-
vändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma 
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller iv) för det fall Advokatbyrån 
anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, 
motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina 
rättigheter.  

Dina rättigheter och utlämning av personuppgifter 

Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt få information om vilka person-
uppgifter om dig som Advokatbyrån behandlar. Begäran om sådant utdrag 
ska helst göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de 
kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om begäran inte görs skriftli-
gen kan Advokatbyrån komma att på annat sätt behöva säkerställa att du är 
rätt person. Om Advokatbyrån av någon anledning inte kan uppfylla dina 
önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att Advokat-
byrån endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.  

Advokatbyrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller ra-
dera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana per-
sonuppgifter.  



 
 
 

 
 
 
 

4. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direk-
marknadsföringsändamål.  

Du har rätt att få del av dina personuppgifter i ett digitalt format och få dem 
överförda till en tredje part som du anvisar.  

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till 
Datainspektionen (www.datainspektionen.se) eller till den tillsynsmyndig-
heten i det land där du bor. 

________________ 

Vid frågor eller utövande av dina rättigheter, kontakta VD advokat Nicklas 
Gränsmarker (info@rosenlaw.se).  

Personuppgiftsansvarig är Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, 
556579-3311, Södra Larmgatan 4, Box 2523, 411 16 Göteborg 


