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LINTON-WAHLGRENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (2023-01-01) 
 
Advokatfirman Linton-Wahlgren ("Advokatbyrån") värnar om den personliga integriteten och om 
skyddet av eventuella personuppgifter som behandlas av Advokatbyrån. All behandling av 
personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Information om 
Advokatbyråns behandling av personuppgifter finns nedan. 

Personuppgiftsansvarig 
Advokatfirman Linton-Wahlgren AB  
Org.nr 559408-6521 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: 
Postadress: c/o Medicon Village, 223 81 Lund 
Telefonnummer: 0709 33 72 20 
E-post: info@alwadvokat.se 
Webbplats: www.alwadvokat.se 

Dataskyddsombud 
För frågor som rör GDPR finns Advokatbyråns dataskyddsombud tillgänglig på info@alwadvokat.se. 

Kategorier av registrerade 
Advokatbyrån behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av registrerade: 

- Personer som är klienter eller potentiella klienter till Advokatbyrån, personer från klientföretag 
eller potentiella klientföretag. 

- Motparter eller partners till klienter, motparters ombud och vittnen. 
- Personer hos konsulter, rådgivare och andra ombud som Advokatbyrån samarbetar med. 
- Viktiga personer inom den juridiska branschen och andra områden där Advokatbyrån är verksam. 
- Relevanta kontaktpersoner på myndigheter. 
- Personer som använder Advokatbyråns webbplats för att lämna kontaktuppgifter. 
- Personer som deltar i Advokatbyråns seminarier, evenemang och liknande evenemang. 
- Personer som besöker Advokatbyråns kontor. 
- Anställda, potentiella anställda och personer som söker anställning på Advokatbyrån. 
 
En person vars personuppgifter behandlas kallas "Registrerad". 

Föremålet/typerna (kategorierna) av personuppgifter som behandlas 
Grundläggande information: personnummer, namn och adress samt andra kontaktuppgifter, såsom 
telefonnummer och e-postadress. Vid behov identitetshandlingar som kopior av körkort och pass. 

Om den Registrerade är Advokatbyråns klient: Personuppgifter relaterade till klientens verksamhet 
och till klientens ärende som hanteras av Advokatbyrån. Personuppgifter relaterade till klientens 
ekonomi. Om den Registrerade har ett ärende som hanteras av Advokatbyrån som inte är relaterat till 
affärsjuridik, personuppgifter som rör personliga relationer. Personuppgifter relaterade till 
fakturering. 

Om den Registrerade är anställd på Advokatbyrån: Personuppgifter relaterade till hanteringen av 
anställningen såsom information om lön, förmåner, bankkonton, arbetstider, ledighet, frånvaro, 
sjukdom etc. 
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Om den Registrerad har sökt anställning/praktik på Advokatbyrån: Personuppgifter om utbildning, 
arbetslivserfarenhet, CV, referenser, betyg, arbetsintyg och liknande uppgifter. 

Behandlingens omfattning 
Advokatbyrån behandlar personuppgifter enligt följande: 

- Personuppgifter samlas in, struktureras, behandlas, lagras och sorteras ut. 

Ändamålen med behandlingen 
Advokatbyrån behandlar personuppgifter för följande ändamål: 

- Advokatbyrån ska kunna fullgöra klientuppdrag och tillvarata klientens intressen. 
- Advokatbyrån ska kunna bedöma klientens eller den Registrerades behov av juridiska tjänster. 
- Advokatbyrån ska kunna göra en kreditkontroll av den Registrerade eller klienten. 
- Advokatbyrån ska kunna fullgöra lagstadgade kontroller och ansvar avseende penningtvätt 

och finansiering av terrorism. 
- Advokatbyrån ska kunna genomföra nödvändiga undersökningar av klienters motparter samt i 

övrigt följa Advokatsamfundets regelverk. 
- Advokatbyrån ska kunna marknadsföra sina tjänster till klienter och presumtiva klienter. 
- Advokatbyrån ska kunna utveckla sin verksamhet samt analysera sin position på marknaden. 
- Advokatbyrån ska kunna knyta kontakter med relevanta personer inom den juridiska 

branschen, vid domstolar, myndigheter, organisationer och företag. 
- Advokatbyrån ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot de anställda. 

De lagliga grunderna för behandlingen 
Advokatbyråns behandling av personuppgifter grundar sig på följande grunder: 

- Advokatbyrån behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna avtal/klientuppdrag 
samt för att vidta åtgärder på begäran av potentiella klienter innan avtal ingås/ett uppdrag 
erhålls. 

- Advokatbyrån behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 
- Advokatbyrån behandlar personuppgifter baserat på sitt berättigade intresse av att kunna 

marknadsföra Advokatbyråns tjänster till klienter och potentiella klienter (avseende information 
som skickas från Advokatbyrån – se nedan). 

- Advokatbyrån behandlar personuppgifter med stöd av samtycke från den Registrerade. 

Återkallande av samtycke 
Om vissa personuppgifter behandlas på grundval av samtycke från den Registrerade har den 
Registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. 

Källor 
Personuppgifter samlas in direkt från den Registrerade själv, via brev eller e-post eller vid den 
Registrerades besök på Advokatbyråns webbplats. 

Personuppgifter samlas också in från privata och officiella register och källor. Detta gäller t.ex.: 

- Domstolar. 
-  Bolagsverket. 
- Skatteverket, folkbokföringen och Kronofogden. 
- SPAR och andra adressregister. 
-  Kreditupplysningsföretag. 
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Obligatorisk information och saknad information 
Som utgångspunkt lämnar den Registrerade frivilligt personuppgifter. För en Registrerad som är klient 
eller anställd hos Advokatbyrån kan det finnas överenskomna krav på att tillhandahålla information, i 
vissa fall även på grund av lagkrav. 

 
Om en Registrerad som är eller vill bli klient inte tillhandahåller den begärda informationen kan det 
leda till att den Registrerade inte kan beredas tillträde till Advokatbyråns tjänster. 

Mottagare inom EU 
Personuppgifter behandlas av Advokatbyråns jurister och övrig personal på kontoret i Lund. 

 
Personuppgifter kan komma att överföras till följande mottagare: 

- Personuppgiftsbiträden som anlitas av Advokatbyrån, till exempel IT-leverantörer eller tryckerier. 
- Andra inhyrda advokater/advokatbyråer i Sverige eller utomlands. 
- Advokatbyråns övriga utvalda samarbetspartners. 

 
Mottagare kan finnas i alla EU-länder beroende på uppdragets karaktär. 

Mottagare utanför EU och internationella organisationer 
Advokatbyrån kan komma att överföra personuppgifter till följande företag utanför EU/EES eller till 
internationella organisationer: 

- Andra inhyrda advokater/advokatbyråer utanför EU/ESS. 

Överföring av personuppgifter till företag utanför EU/EES sker till länder som har en adekvat 
skyddsnivå enligt artikel 45 i GDPR, och till företag som är bundna av EU:s modellklausuler för 
överföring till tredje land eller som på annat sätt är bundna att upprätthålla en adekvat skyddsnivå för 
personuppgifter enligt artikel 46 i GDPR. 

Automatiserat beslutsfattande och profilering 
Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av 
personuppgifter) av den Registrerade kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering 
gäller främst alla beslut om: 

- Kreditupplysningar för beslut om att acceptera uppdrag från kunder. 

Varaktighet för behandling av personuppgifter 
Personuppgifter behandlas i 10 år efter det sista uppdraget/klientförhållandet, eller den längre tid som 
ärendets art kräver. Om uppdraget inte längre existerar eller har funnits i Advokatbyrån kommer 
personuppgifter att behandlas i 5 år efter ansökan om uppdrag hos Advokatbyrån. 

Personuppgifter om anställda behandlas i 5 år efter avslutad anställning. Personuppgifter om sökande 
till anställning vid Advokatbyrån behandlas i 3 år om inte en kortare tid begärs av den sökande. 

Personuppgifter som är kontaktuppgifter till andra personer än klienter och anställda behandlas så länge 
uppgifterna är korrekta och relevanta för Advokatbyrån. 
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Personuppgifter sparas dock alltid så länge det finns en rättslig skyldighet att spara uppgifterna. 
Exempelvis ska bokföringsmaterial sparas så länge som bokföringsreglerna kräver detta (för 
närvarande 7 år). 

Den registrerades rätt till information och den registrerades rättigheter 
Den Registrerade har rätt att få information från Advokatbyrån om vilka personuppgifter 
Advokatbyrån behandlar om den Registrerade och vilken typ av behandling som utförs. Begäran om 
sådan information görs till Advokatbyrån, se adressen angiven ovan. 

Den Registrerade har rätt att begära rättelse av personuppgifter som behandlas av Advokatbyrån 
avseende den Registrerade. Den Registrerade har också rätt att begära begränsning eller radering av 
eller invända mot behandlingen av personuppgifter, i den utsträckning som tillåts enligt gällande 
bestämmelser (särskilt EU-förordningen om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätten 
att ta emot information i digitalt format ("Dataportabilitet"). 

Nyhetsbrev m.m. 
Den Registrerade kan begära att Advokatbyrån tillämpar blockering av Advokatbyråns direktreklam. 
Därefter ska den Registrerade inte mottaga någon sådan information direkt från Advokatbyrån. 

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet  
Den Registrerade har rätt att lämna in ett klagomål mot Advokatbyråns behandling av personuppgifter 
till en tillsynsmyndighet. 

I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20, www.imy.se. 

Information om de personuppgifter som behandlas 
Information om personuppgifter som rör den Registrerade förvaras i ett separat dokument. Sådan 
information: 

- tillhandahålls elektroniskt via e-post, om den Registrerades identitet kan säkras, eller 
- Skickas till den Registrerades folkbokföringsadress med vanlig post. 


