
                
 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
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Skarp AB, org.nr 556763–6609, (nedan ”Skarp”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.  
 

Denna informationstext riktar sig till klienter, motparter och andra externa parter vars personuppgifter vi 

behandlar inom ramen för vår advokatverksamhet. Syftet med informationstexten är främst att tillhandahålla 

information till registrerade i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I undantagsfall kan du som 

registrerad erhålla ytterligare, mer specifik information i samband med viss insamling av uppgifter eller vid 

inhämtande av ditt samtycke. I förekommande fall gäller sådan mer specifik information före denna allmänna 

informationstext.  

 
1. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar personuppgifter om registrerade i huvudsakligen 

tre olika kategorier: 

(i) Kontaktpersoner för klienter, motparter eller andra 
intressenter med vilka vi kommunicerar i samband med 

uppdrag, eller som vi behandlar när uppdraget förbereds, 
hanteras eller i övrigt administreras. 

(ii) Kontaktpersoner för potentiella klienter och andra 
advokatbyråer. 

(iii) Anställda och personer som söker anställning hos oss, eller 
personer som annars uttrycker intresse för våra tjänster eller 
vår verksamhet. 

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är bland 

annat kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, postadress, e-post och 
telefonnummer), identifieringsinformation (t.ex. personnummer 

och passuppgifter), kategori av registrerad och i vissa fall bild. I 

specifika uppdrag kan personuppgifterna också avse annan 
information, t.ex. händelseförlopp eller andra omständigheter 

och uppgifter som är relevanta för uppdraget. Vi kan även 

komma att behandla personuppgifter i forma av ljud- eller 
bildupptagningar i samband med domstols- och 

skiljemannaprocesser eller andra uppdrag.  

Den största delen av personuppgifterna härrör från dig själv eller 
från din arbetsgivare. Uppgifter kan också uppkomma inom 

ramen för utförandet av våra tjänster. Vi samlar även in 

personuppgifter från externa källor såsom offentliga bolags- och 
adressregister, sökbara och offentliga webbplatser, nyhetsbrev, 

sociala medier och från kreditupplysningsföretag. 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. I vissa fall, 
när vi har begärt personuppgifter i anslutning till åtagande av ett 

uppdrag, kan det förhållandet att du inte lämnar 
personuppgifterna leda till att vi inte kan åta oss uppdraget 

eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och 

penningtvättskontroll. 

2. Ändamål med behandling 

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk 

jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera 

uppdrag, för att tillvarata dina eller vår klients intressen, för 
redovisnings- och faktureringsändamål samt uppfylla de krav 

som ställs på oss enligt lag och Advokatsamfundets regelverk. 

Personuppgifterna kan också användas för andra legitima 
ändamål såsom affärs- och metodutveckling, marknadsföring, 

marknadsanalys, statistik, rekrytering och riskhantering. 

3. Laglig grund 

Vi behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss 
för att vi ska kunna (i) fullgöra avtal med dig eller för att kunna 

vidta åtgärder innan avtal ingås, (ii) fullgöra en rättslig 

förpliktelse som åvilar oss, och/eller (iii) uppfylla ett berättigat 
intresse där vi bedömt att det berättigade intresset väger tyngre 

än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter 

och friheter och att behandlingen är nödvändig för de ändamål 

behandlingen sker (intresseavvägning). 

Behandling i syfte att utveckla och analysera verksamheten samt 

för marknadsföringsändamål görs på grundval av vårt 
berättigade intresse att utveckla verksamheten samt 

kommunicera med våra kontakter. 

4. Överföring av personuppgifter 

Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag 

som ingår i vår organisationsstruktur för de ändamål som 
angivits ovan. Vi kommer att överföra dina personuppgifter 

till externa leverantörer, exempelvis leverantörer av IT-

tjänster eller administrativa tjänster, som behandlar 
personuppgifter för vår räkning och under 

personuppgiftsbiträdesavtal.  

I vår verksamhet använder vi oss av ett urval av molntjänster. 
Detta innebär att de personuppgifter som behandlas för vår 

räkning i dessa system kan komma att överföras utanför 

EU/EES, där det inte erbjuds samma skyddsnivå för dina 
personuppgifter. Vi strävar dock alltid efter att vidta åtgärder 

för att tillse att dina uppgifter och rättigheter skyddas genom 

godkända metoder i enlighet med relevant 

dataskyddslagstiftning.   

Vi kommer i övrigt inte att lämna ut personuppgifter till 

externa parter utom i de fall då: 

(i) det är särskilt överenskommet mellan dig och oss, eller 
enligt särskilt lämnat samtycke, 

(ii) det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att 
tillvarata dina eller våra klienters rättigheter och 

intressen (t.ex. till domstolar, myndigheter, motparter 
och motpartsombud),  

(iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad 
skyldighet, efterkomma dom eller myndighetsbeslut 

eller följa Advokatsamfundets regelverk, eller 

(iv) det annars tillåts enligt tillämplig lag. 

Utöver ovan angett kommer vi inte att överföra eller 
behandla personuppgifter utanför EU/EES, annat än i den 

utsträckning detta är nödvändigt inom ramen för vår 

verksamhet. 

5. Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 

Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för uppdrag 

sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss 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. 

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera 

och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om 

tolv månader efter den senaste kontakten med dig. 
Personuppgifter om jobbsökande sparas under pågående 

rekryteringsprocess och därefter under ytterligare två år i 

förekommande fall. 

I övrigt sparar vi endast personuppgifter så länge det är 

nödvändigt för de aktuella ändamålen för vilka vi behandlar 

personuppgifterna, om inte uppgifterna får eller måste sparas 

längre enligt tillämplig lag. 

6. Dina rättigheter 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om 

användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer 
på din begäran eller på eget initiativ, i den mån vi inte har 

rätt att fortsätta behandlingen, rätta eller radera 

personuppgifter som är felaktiga eller begränsa 
behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt 

att begära att dina personuppgifter inte behandlas för 



direktmarknadsförings- ändamål. Du har också rätt att 
under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få del av 

dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. 

Notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade 

med hänvisning till den tystnadsplikt och den 

arkiveringsskyldighet som gäller för advokater. I vissa fall 

kan begränsning eller radering av personuppgifter också 
innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra 

åtaganden, t.ex. tillhandahålla vissa inbjudningar eller viss 

information. I samband med rekrytering kan begränsning 
eller radering av personuppgifter innebära att vi inte kan gå 

vidare med en persons ansökan. 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett 
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

Om du bor eller arbetar i ett annat land kan du också vända 

dig till tillsynsmyndigheten i det landet. 

7. Kontakt 

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, 

eller önskar utöva dina rättigheter enligt ovan, är du 

välkommen att kontakta oss på info@skarplaw.se. 
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