INTEGRITETSPOLICY

1.

2.

Reuterman Advokatbyrå AB, org. nr. 55212-0116,
(”Reuterman”) är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller
som annars behandlas när uppdraget förbereds eller
administreras. Vi hanterar även personuppgifter som
frivilligt har lämnats till oss, exempelvis då advokatbyrån
blir kontaktad via e-post eller på annat sätt, exempelvis i
samband med event som anordnas av advokatbyrån eller
i samband med ansökningar om anställning.
De personuppgifter vi hanterar är exempelvis följande:
namn, kontaktuppgifter, titel, och personnummer som
tillhandahållits Reuterman av personen själv, klient,
klients företrädare eller motparter. Dessa uppgifter kan
komma att kompletteras med uppgifter som vi hämtar
från andra källor såsom bolagspublika webbsidor samt
publika- och licensierade databaser såsom Bolagsverkets
söktjänst eller InfoTorg. Du är inte skyldig att lämna
personuppgifter till oss. Om så ej sker kan vi dock inte åta
oss ett uppdrag eftersom vi då inte kan efterleva våra
skyldigheter att exempelvis genomföra jäv- och
penningtvättskontroll. Insamling och behandling av
personuppgifter sker även i vår supportorganisations
verksamhet, bl.a. kontakter med leverantörer och andra
externa parter.

3.

Reuterman är måna om att personuppgifter skyddas och
behandlar därför personuppgifter i enlighet med den
allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och
annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga
integriteten.

4.

Reuterman behandlar endast personuppgifter om det
finns en laglig grund för behandlingen. Detta innebär att
vi behandlar personuppgifter för att genomföra
obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och
administrera uppdraget, för att ta tillvara dina intressen
och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa
uppgifter behandlas på grundval av vår skyldighet att
fullgöra avtalet med vår klient samt vårt berättigade
intresse att leverera juridiska tjänster, vår skyldighet att
fullgöra rättsliga förpliktelser samt de förpliktelser som
åligger Reuterman enligt Sveriges Advokatsamfunds
stadgar och regler.

5.

Personuppgiftsbehandling sker också inom ramen för vår
supportorganisation, för att vi ska kunna hantera och
administrera våra relationer med leverantörer och andra
externa parter. Uppgifterna kan också användas för
affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att
analysera och utveckla verksamheten behandlas på
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grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter
samt bibehålla en affärsrelation med den vars
personuppgifter behandlas.
6.

Reuterman kommer inte att lämna personuppgifter till
utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt
överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det
inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att
tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för
att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller
advokatsamfundets regelverk, eller (iv) för det fall vi
anlitar utomstående leverantörer eller
samarbetspartners som utför uppdrag för vår räkning.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar,
myndigheter, motparter och motpartsombud om det är
nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

7.

I de fall personuppgifter kan komma att överföras till ett
land i EU/EES sker detta i enlighet med gällande
lagstiftning vilket bl.a. kräver att landet i fråga har en
adekvat skyddsnivå eller tillräckliga skyddsåtgärder,
exempelvis genom att EU-kommissionens
standardavtalsklausuler används vid överföringen.

8.

Personuppgifterna sparas under den period som enligt
Reutermans uppfattning är påkallad av uppdragets art,
dock aldrig under kortare tid än den som påkallas enligt
vägledande regler för god advokatsed. Uppgifter som
behandlas i syfte att utveckla, analysera och
marknadsföra advokatbyråns verksamhet, samt uppgifter
som behandlas i syfte att administrera relationer samt
upprätthålla en affärsrelation med leverantörer och
andra externa parter, sparas så länge det är motiverat
med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte
uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

9.

Reuterman vidtar alla lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att
personuppgifter är skyddade mot otillbörlig åtkomst,
utlämnande, förändring eller förstörelse. Vi ställer
samma krav på utomstående leverantörer som kan
komma att anlitas av oss i syfte att säkerställa att
personuppgifter är skyddade.

10. Du har rätt att begära information från Reuterman om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi
kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller
radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa
behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att
invända mot viss behandling och begära att behandlingen

av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att
få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format
eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifter överföra
till den tredje part som du anvisar. Notera att ovan
nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänvisning
till den tystnadsplikt och arkiveringsskyldighet som gäller
för advokater.
11. Om du är missnöjd med vår behandling av
personuppgifter kan du lämna in ditt klagomål till
tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen.
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land
där du bor eller arbetar.
12. Kontakta Reuterman på info@reuterman.se eller adress
nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.
13. Personuppgiftsansvarig är Reuterman Advokatbyrå AB,
org. nr. 559212-0116, Drottninggatan 22, 411 14
Göteborg, + 46 31 749 37 00, reuterman.se,
info@reuterman.se.
14. Denna policy kan komma att ändras. Den senaste
versionen finns dock alltid publicerad på vår hemsida.
_____________________
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