Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Den 25 maj 2018 kommer Europa att ha nya gemensamma bestämmelser om behandling av personuppgifter då
den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) dataskyddsförordningen träder i kraft.
Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.
Lilienberg Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag
eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Vi behandlar personuppgifterna för att
tillvarata dina intressen, för att utföra och administrera uppdraget, för att genomföra obligatorisk jävs- och (i
förekommande fall) penningtvättskontroll och för redovisnings- och faktureringsändamål. I våra uppdrag
registrerar vi personuppgifter såsom namn, adress, mejladress och telefonnummer, och den information vi
behöver för att kunna fullgöra våra uppdrag. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det inom ramen för ett visst
uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Uppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar,
myndigheter, motparter och motpartsombud, försäkringsbolag, banker (eller andra vi har samarbete med för att
utföra uppdrag för vår räkning) om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter och för att kunna utföra
vårt uppdrag. Denna kontakt kan komma att ske via mejl, SMS, postala utskick eller på andra sätt.
Då handläggningen av ärendet är slutfört gallras akten och arkiveras. Då vår verksamhet regleras av
Advokatsamfundets etiska regler har vi en skyldighet att bevara uppgifterna och övrig dokumentation i 10 år
efter det att ett ärende avslutats eller en längre tid som påkallats av ärendets natur. Därefter kommer akterna att
destrueras.
Du har rätt att begära information från Lilienberg Advokatbyrån AB om användningen av de personuppgifter
som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, t ex
adressuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Kontakta oss på advokat@lilienberg.se eller se adress nedan om du har frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Lilienberg Advokatbyrå AB, organisationsnummer 556497-8475, Karlavägen 24, 114
31 Stockholm, +46 (0)8-6780909, mailadress: advokat@lilienberg.se ,webbsida: www.lilienberg.se

