Danowsky & Partners integritetspolicy
Information om Danowsky & Partners Advokatbyrå KB:s (nedan ”Danowsky & Partners”
eller ”vi”) behandling av personuppgifter.

1.

Insamling av personuppgifter

1.1 Danowsky & Partners är personuppgiftsansvarigt
för de personuppgifter avseende den eller de personer
som kontaktar oss i samband med uppdrag, eller som
annars behandlas när uppdraget förbereds eller
administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta
oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra
nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.
2.

Ändamålet med behandlingen

2.1 Vi behandlar uppgifterna för att genomföra
obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, fullgöra våra legala och regulatoriska
förpliktelser i övrigt, utföra och administrera uppdraget,
för att tillvarata dina intressen samt för redovisningsoch faktureringsändamål. Därutöver kan uppgifterna
utgöra underlag för intern marknads- och klientanalys
och statistik, riskhantering och för metod- och affärsutveckling. Personuppgifterna kan även komma att
användas för utskick av nyhetsbrev, seminarieinbjudningar och andra marknadsföringsåtgärder.
3.

Rättslig grund för behandlingen

3.1 Personuppgiftsbehandlingen sker på grundval av
(i) behovet att fullgöra vårt avtal med er, (ii)
nödvändigheten av att fullgöra våra rättsliga förpliktelser
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och
terrorism, andra tillämpliga lagar och Advokatsamfundets regelverk samt (iii) vårt och klientens
berättigade intresse av ett korrekt beslutsunderlag för
att avgöra om vi kan åta oss eller (i förekommande fall)
behöver frånträda uppdraget, effektiv och korrekt
uppdrags- och arvodesredovisning, dokumentation,
handläggning samt uppföljning och utvärdering av
uppdraget. Uppgifter kan också komma att behandlas
på grundval av att det är nödvändigt för att fastställa,
göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.
4.

Lagring och utlämning av personuppgifter

4.1 Vi sparar personuppgifter så länge de är
nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. I
enlighet med våra skyldigheter enligt Vägledande regler
för god advokatsed sparas uppdragsrelaterad
information under en tid om tio år från dagen för
uppdragets slutförande, eller den längre tid som
påkallas av uppdragets natur. När uppgifterna inte
längre är nödvändiga gallras eller anonymiseras de.
4.2 De personuppgifter vi behandlar omfattas i stor
utsträckning av advokatsekretess och kommer inte att
lämnas ut till utomstående annat än i de fall då (i) ni
samtyckt till detta, (ii) det är nödvändigt för att tillvarata
era intressen och inte strider mot era instruktioner, (iii)
det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad

skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet
eller efterkomma myndighets eller domstols beslut, eller
(iv) det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga
intressen.
5.

Överföring till land utanför EU/EES

5.1 Vi överför normalt inte dina personuppgifter till
något land utanför EU eller EES. Däremot kan det inom
ramen för ett uppdrag vara nödvändigt att överföra
personuppgifter till ett sådant land om ditt ärende
exempelvis kräver biträde av ett utländskt ombud eller
rör en internationell tvist eller transaktion. I sådant fall
kommer vi att tillse att överföringen omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
6.

Dina rättigheter

6.1 Vill ni ha information om pågående personuppgiftsbehandling eller begära att uppgifter korrigeras,
kompletteras eller raderas är ni välkomna att kontakta
oss via e-post på lawfirm@danowsky.se eller på telefon
08-555 677 00. Advokaters tystnads- och diskretionsplikt kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut
information om de uppgifter som vi behandlar.
6.2 Datainspektionen (www.datainspektionen.se) är
tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i
Sverige. Om du är missnöjd med vår behandling finns
möjlighet att framföra klagomål hos tillsynsmyndigheten. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i
det land där du bor eller arbetar.

