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Integritetspolicy – Affärsadvokaterna 

Syftet med integritetspolicyn 
Det är viktigt att du kan känna dig säker på att Affärsadvokaterna i Sverige AB 
(”Affärsadvokaterna”) behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med 
vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Affärsadvokaterna respekterar din integritet och 
säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen 
kräver. 

Affärsadvokaterna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 
Affärsadvokaterna bestämmer ändamålen och medlen för. Affärsadvokaterna kan även 
behandla personuppgifter för någon annan fysisk eller juridisk persons räkning. 
Affärsadvokaterna är då personuppgiftsbiträde till den som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av de aktuella personuppgifterna.   

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du 
besöker Affärsadvokaternas hemsida, www.affarsadvokaternasverige.se ("Webbplatsen") eller 
har kontakt med Affärsadvokaterna (exempelvis genom e-post). Integritetspolicyn beskriver 
även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar Affärsadvokaterna om du 
skulle ha frågor avseende Affärsadvokaternas användning av dina personuppgifter. 

Syftet med denna integritetspolicy är att säkerhetsställa att behandling av personuppgifter som 
Affärsadvokaterna är personuppgiftsansvarig för alltid hanteras i enlighet med vid var tid 
gällande personuppgiftslagstiftning. Detsamma gäller om Affärsadvokaterna överför 
personuppgifter till någon annan som behandlar personuppgifter för vår räkning. 

Affärsadvokaternas personuppgiftsbehandling 
Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter Affärsadvokaterna samlar in, hur länge 
Affärsadvokaterna behandlar personuppgifterna, vad Affärsadvokaterna gör med 
personuppgifterna samt vilken som är den lagliga grunden för behandlingen vid olika ändamål. 

Administration och utförande av uppdrag 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Administrera och utföra 
uppdrag 

• Kommunikation via e-post,
post och telefon

• Lagring av kommunikation
• Registrering av uppdrag
• Lagring av registrerade

uppdrag
• Upprättande och lagring av

dokumentation
• Överföring till annan inom

ramen för uppdraget

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Jobbtitel
• Personnummer
• Uppgifter som förekommer i

kommunikationen



Affärsadvokaterna	i	Sverige	AB	
www.affarsadvokaternasverige.se		

Laglig grund Lagringstid 
Om du är kund är den lagliga 
grunden för 
Affärsadvokaternas 
behandling fullgörande av 
avtalet med dig. Behandling 
kan även vara nödvändig för 
att fullgöra Affärsadvokaternas 
uppdrag, vilket är i kundens 
och Affärsadvokaternas 
berättigade intresse.  

Personuppgifterna som ansamlats i ett uppdrag lagras under tio år från 
uppdragets slutförande i enligt med god advokatsed eller under en 
längre tid om så är påkallat med hänsyn till en rättslig förpliktelse eller 
ändamålet med behandlingen. 

Utförande av intern och extern kommunikation (som inte omfattas av ”Administration och 
utförande av uppdrag”   
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Utförande av intern och extern 
kommunikation 

• Kommunikation via e-post,
post och telefon

• Lagring av kommunikation

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Jobbtitel
• Uppgifter som förekommer i

kommunikationen
Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att kommunicera med 
Affärsadvokaterna, vilket är i 
vårt och 
mottagarens/avsändarens 
berättigade intresse. 

Personuppgifterna lagras fram tills dess att ändamålet med 
behandlingen är uppfyllt, dock senast tre månader efter denna tidpunkt. 
Vill du ha mer specifik information om hur länge dina uppgifter lagras 
kontakta info@affarsadvokaternasverige.se.  

Genomförande av jävskontroller 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Genomförande av 
jävskontroller 

• Jämförande av uppgifter i
interna register

• Namn
• Personnummer

Laglig grund Lagringstid 
Rättslig förpliktelse enligt 
rättegångsbalken och god 
advokatsed.  

Personuppgifterna lagras under tio år från uppdragets slutförande i enligt 
med god advokatsed eller under en längre tid om så är påkallat med 
hänsyn till en rättslig förpliktelse eller ändamålet med behandlingen. 

Genomförande av penningtvättskontroller 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Genomförande av 
penningtvättskontroller 

• Granskning av
identitetshandling och
innehav av aktier

• Lagring av identitetshandling

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Personnummer
• Identitetshandlingar
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Laglig grund Lagringstid 
Rättslig förpliktelse enligt 
penningtvättslagen.  

Personuppgifterna som ansamlats i ett uppdrag lagras under tio år från 
uppdragets slutförande i enligt med god advokatsed eller under en 
längre tid om så är påkallat med hänsyn till en rättslig förpliktelse eller 
ändamålet med behandlingen. 

 Redovisning och fakturering 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Redovisning och fakturering • Bokföring av fakturor

• Lagring av fakturor
• Namn
• Kontaktuppgifter

Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att fullgöra avtalet med kunden 
samt utgör en rättslig 
förpliktelse enligt 
bokföringslagen. 

Personuppgifterna lagras under sju år från utgången av det innevarande 
kalenderår då uppgifterna bokfördes i enlighet med Bokföringslagen.  

Administration av anställningsansökan 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Administrera och handlägga 
ansökningar om anställningar. 

• Granskning av CV, personligt
brev, betyg m.m.

• Lagring av CV, personligt
brev, betyg m.m.

• Kommunikation via e-post,
post och telefon

• Lagring av kommunikation

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Personnummer
• Betyg och meriter
• Referenspersoner

Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att anställa nya medarbetare, 
vilket är i Affärsadvokaternas 
och de sökandes berättigade 
intresse. 

Personuppgifterna lagras under fyra månader från det att den utlysta 
tjänsten tillsats. Personuppgifter i en spontanansökan lagras i ett år efter 
de mottagits av Affärsadvokaterna. Vid särskilt samtycke kan 
personuppgifterna behandlas längre.   

Administration av utskick av information om Affärsadvokaterna 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Administrera utskick av 
nyhetsbrev, inbjudningar, 
sommar- och julkort m.m. 

• Utskick av information via e-
post och post.

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Jobbtitel
• Bolag

Laglig grund Lagringstid 
Affärsadvokaterna samlar 
typiskt sett inte in några 
personuppgifter om dig om du 
inte själv väljer att lämna dina 
uppgifter till oss, till exempel 
genom att maila oss direkt. 
Affärsadvokaterna samlar då 

Personuppgifterna gallras två år efter det att du och Affärsadvokaterna 
har haft kontakt med varandra senast. Vid särskilt samtycke kan 
uppgifterna behandlas längre.  
Vid varje utskick kommer det finns möjlighet att enkelt kunna tacka nej 
till fortsatt behandling.  
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in de personuppgifter som du 
frivilligt lämnar till oss. 
Behandlingen är även 
nödvändig för att marknads-
föra Affärsadvokaternas 
tjänster och delge nyheter, 
vilket är i vårt berättigade 
intresse och ditt berättigade 
intresse av att få information 
om relevanta tjänster, nyheter 
och evenemang. 

Administration av anställningsförhållanden 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Administrera 
anställningsförhållanden 

• Internkommunikation via e-
post och telefon

• Lagring av kommunikation
• Utbetalning av lön
• Administration av ärenden

hos myndighet t.ex.
Försäkringskassan

• Utvärdering av
medarbetarens prestationer

• Åtkomst till IT-system
• Fakturering till kund
• Tillhandahållande av

personalförmåner

• Namn
• Personnummer
• Fotografi
• Kontaktuppgifter
• Bankuppgifter
• Arbetstimmar
• Frånvaro (sjukfrånvaro,

rehabilitering m.m.)
• Hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Tidsrapportering
• Utbildningsdata
• Uppgifter som förekommer i

kommunikation
Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att fullgöra anställningsavtalet 
samt uppdraget från kunden. 

Personuppgifterna lagras fram tills dess att ändamålet med 
behandlingen är uppfyllt. Vill du ha mer specifik information om hur 
länge dina uppgifter lagras kontakta info@affarsadvokaternasverige.se. 

Utvärdering och utveckling av Affärsadvokaternas arbete 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Utvärdering och utveckling av 
Affärsadvokaternas arbete 

• Analys av tjänster
• Utvärdering av projekt
• Presentation av resultat
• Affärs- och metodutveckling
• Statistik och riskhantering

• Namn
• Bolag
• Tidrapportering

Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att förbättra 
Affärsadvokaternas tjänster, 
vilket är i vårt berättigade 
intresse. 

Personuppgifterna lagras under tio år från uppdragets slutförande i 
enlighet med god advokatsed eller under en längre tid om så är påkallat 
med hänsyn till en rättslig förpliktelse eller ändamålet med 
behandlingen. 
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Hållande av, deltagande vid och administration av föreläsningar, seminarier och evenemang 

Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
Hålla, delta vid och 
administrera föreläsningar, 
seminarier och evenemang. 

• Kommunikation med dig och
med berörda kunder och
leverantörer i syfte att
anordna föreläsning,
seminarium eller evenemang

• Lagring av kostpreferenser
och särskilda intressen

• Utvärdering och uppföljning
avseende föreläsning,
seminarium eller evenemang

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Jobbtitel
• Bolag
• Fotografier
• Kostpreferenser
• Särskilda intressen (t.ex. golf,

tennis, kunskapsinriktning etc.)
som har betydelse för val av
evenemang eller dylikt

• Uppgifter som förekommer i
kommunikation

Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att erbjuda och därefter 
fullgöra aktuell föreläsning, 
seminarium och evenemang, 
vilket är i vårt berättigade 
intresse.  

Personuppgifterna gallras två år efter det att du och Affärsadvokaterna 
har haft kontakt med varandra senast. Vid särskilt samtycke kan 
uppgifterna behandlas längre.  
Vid varje utskick kommer det finns möjlighet att enkelt kunna tacka nej 
till fortsatt behandling.  

Tillvaratagande av Affärsadvokaternas rättigheter 
Syfte och ändamål Typer av behandling Kategorier av personuppgifter 
För att tillvarata 
Affärsadvokaternas rättigheter. 

• Lagring av personuppgifter • Samtliga kategorier som nämnts
i detta dokument

Laglig grund Lagringstid 
Behandlingen är nödvändig för 
att tillvarata 
Affärsadvokaternas 
berättigade intresse att 
försvara Affärsadvokaterna 
mot eventuella krav som ställs 
mot Affärsadvokaterna.   

Uppgifterna behandlas så länge som det behövs för att försvara 
Affärsadvokaterna mot eventuella krav.  

Personuppgifter samlas in direkt från dig. I förekommande fall kan Affärsadvokaterna 
komplettera dina uppgifter med personuppgifter från privata eller offentliga register.   

Insamlingen är frivillig och du har rätt att motsätta dig Affärsadvokaternas behandling av dina 
personuppgifter. För att kunna utföra ett uppdrag som du har gett oss måste Affärsadvokaterna 
dock kunna behandla sådana uppgifter som Affärsadvokaterna behöver för att fullgöra avtalet 
eller våra lagstadgade förpliktelser. Om du motsätter dig sådan behandling kommer 
Affärsadvokaterna därför inte kunna fullgöra uppdraget. 



Affärsadvokaterna använder inte dina personuppgifter till profilering eller automatiserat 
beslutsfattande. 

Cookies 
Affärsadvokaterna samlar även in personuppgifter genom vår användning av olika verktyg för 
att granska och föra statistik över besök och användning av Webbplatsen. Detta sker genom 
användning av cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om hur Affärsadvokaterna 
använder cookies här.  

Vem lämnar Affärsadvokaterna personuppgifter till?  
Affärsadvokaterna lämnar inte ut dina personuppgifter till någon obehörig. Affärsadvokaterna 
kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till utomstående om: a) det är nödvändigt för 
att fullgöra vårt uppdrag, b) Affärsadvokaterna har en sådan rättslig förpliktelse enligt lag, 
myndighetsbeslut eller domstolsbeslut, c) Affärsadvokaterna måste tillvarata vår rätt gentemot 
dig, eller d) om Affärsadvokaterna har anlitat en leverantör som utför en tjänst åt oss. 

De leverantörer som Affärsadvokaterna kan tänkas anlita tillhandahåller tjänster inom 
kategorierna; IT, tryckeri, ekonomisk administration, logistik, marknadsföring, HR, strategi, 
kreditupplysning och inkasso. Affärsadvokaterna kan även lämna över personuppgifter till 
underkonsulter som Affärsadvokaterna anlitar som specialister. Personuppgifter avseende 
medarbetare kan även komma att lämnas ut till leverantörer som tillhandahåller 
företagshälsovård, utbildning, försäkring eller andra personalförmåner.  

När Affärsadvokaterna anlitar en leverantör så finns det ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan Affärsadvokaterna och leverantören som reglerar personuppgiftsbehandlingen. Syftet 
med avtalet är att säkerhet och sekretess för personuppgifter inte ska påverkas negativt till följd 
av att Affärsadvokaterna väljer att anlita ett personuppgiftsbiträde istället för att själva utföra 
behandlingen. Leverantörer eller samarbetspartners har aldrig rätt att sprida eller föra 
personuppgifterna vidare till annan part utan Affärsadvokaternas uttryckliga samtycke.  

Affärsadvokaterna eller Affärsadvokaternas personuppgiftsbiträde kan komma att överföra 
personuppgifter till länder utanför EU/EES. En sådan överföring får enbart ske om Europeiska 
kommissionen har tagit ett beslut om att landet har en adekvat skyddsnivå eller om det finns ett 
standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Affärsadvokaterna och biträdet eller biträdet 
och eventuellt underbiträde, som upprättats eller godkänts av Europeiska kommissionen. Om 
du vill veta vilka skyddsåtgärder som Affärsadvokaterna har vidtagit för att möjliggöra 
överföringen i det enskilda fallet, så kan du kontakta oss på info@affarsadvokaternasverige.se. 

Dina rättigheter  
Som registrerad har du rätt att begära tillgång till information avseende 
personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av 
personuppgiftsbehandlingen, samt göra invändningar mot den. Därutöver har du rätt att få de 
personuppgifter som du lämnat till Affärsadvokaterna överförda till en annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). På begäran tillhandahåller Affärsadvokaterna en gång 
per år en kostnadsfri kopia på dina personuppgifter (registerutdrag) till dig som registrerad. 
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Om Affärsadvokaterna behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till 
behandlingen har du möjlighet att, när som helst, dra tillbaka ditt samtycke. Affärsadvokaterna 
kommer då att radera de personuppgifter som Affärsadvokaterna behandlar, till följd av ditt 
tidigare samtycke till behandlingen. 
 
För att tillvarata dina rättigheter avseende rättelse, radering, registerutdrag m.m. kan du 
kontakta info@affarsadvokaternasverige.se.  
 
 
Informationssäkerhet 
Affärsadvokaterna har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
för att säkerhetsställa att personuppgifter hanteras i enlighet med lagar, förordningar, föreskrifter 
och avtal samt i enlighet med Affärsadvokaternas egna regler, riktlinjer och rutiner.  
 
Alla som hanterar information och personuppgifter inom Affärsadvokaterna har ansvar för att 
upprätthålla informationssäkerheten. Om en medarbetare upptäcker att informationssäkerheten 
på något sätt äventyras ska detta internrapporteras så snart som möjligt. 
Klagomål 
Affärsadvokaterna hoppas självfallet att du inte har några klagomål på vår 
personuppgiftsbehandling. Om du trots det anser att Affärsadvokaterna brister i vår behandling 
av dina personuppgifter, så får du gärna vända dig direkt till oss med ditt klagomål. 
 
Om du inte kan eller vill kontakta oss så kan du även vända dig till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen med ditt klagomål. På www.datainspektionen.se finns information hur du kan 
gå vidare med ditt klagomål. 
 
Kontakt 
För ytterligare information om Affärsadvokaternas personuppgiftsbehandling eller om du har 
frågor, så är du välkommen att kontakta oss på info@affarsadvokaternasverige.se. 
 
 
Denna Integritetspolicy har antagits av Affärsadvokaterna den 25 maj 2018. Vi förbehåller oss 
rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller 
vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på Webbplatsen. 

	


