Christianson & Wallentin
integritetspolicy
Advokatfirman Christianson & Wallentin HB värnar om din personliga integritet vid behandlingen av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Christianson & Wallentin samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy
beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagenligt och pålitligt sätt och den beskriver även vilka rättigheter du har i
förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.
Christianson & Wallentin vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att
behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.
Kontakta oss på info@cwlaw.se om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Christianson & Wallentin är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi erhåller om klienter i anknytning till uppdrag och som vi behandlar vid förberedande stadier av uppdraget och vid administrativa åtgärder som vidtas i samband
med uppdraget. Vi är även personuppgiftsansvariga för personuppgifter som vi erhåller från andra parter, exempelvis från
individer som söker anställning, konsulter och samarbetspartners.
Christianson & Wallentin kan kontaktas på följande adress:
Advokatfirman Christianson & Wallentin HB
Nybrokajen 7
111 48 Stockholm
info@cwlaw.se

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter som vi erhåller i samband med att klient anlitar oss för ett uppdrag och i samband med att vi
vidtar förberedande och administrativa åtgärder avseende uppdraget. Vi samlar även in personuppgifter genom kontakter
via e-post, men även via andra former av kommunikation. Personuppgifter kan även komma att samlas in i samband med
rekrytering av personal och eventuellt anlitande av konsulter samt i samband med allmänna förfrågningar till byrån. Vi kan
även komma att hämta in personuppgifter från privata och offentliga register, samt från domstolar och myndigheter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Christianson & Wallentin samlar in de personuppgifter som behövs för att utföra det uppdrag för vilket klient anlitat oss.
De personuppgifter som vi kan komma att samla in är namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), arbetsgivare, uppdragsbenämning, uppgift för vår fakturering, betalningshistorik eller betalningspåminnelser till/med klient
och kontaktuppgifter i form av adress, telefonnummer och e-postadress.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
De personuppgifter vi får från dig används för att kunna kommunicera med dig, utföra jävskontroller, genomföra och
administrera uppdrag, tillgodose lagstadgade redovisningskrav samt för faktureringsändamål och uppfylla rättsliga förpliktelser. Nedan följer en genomgång av behandlingarna och de lagliga grunderna för varje behandling (Se följande sida).

Syfte och typ av uppgifter

Laglig grund för behandling

————————————————————————————
Genomföra obligatoriska jävskontroller i förhållande till nya
klienter.

————————————————————————————
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra
våra åtaganden och skyldigheter mot dig enligt vårt avtal
med dig.

Typ av uppgifter: Namn, person-/bolagsnummer, e-post,
telefonnummer och betalningsinformation.

————————————————————————————
För att bekräfta klienters identitet och verifiera klients
person- och kontaktuppgifter för att kunna utföra uppdrag
och administrera klients ärende hos Christianson & Wallentin samt för att kunna tillvarata klienters intressen och för
redovisnings- och faktureringsändamål.
Typ av uppgifter: Namn, person-/bolagsnummer, e-post,
telefonnummer och betalningsinformation.
————————————————————————————
Utskick av nyhetsbrev/marknadsinformation till de som
uttryckt önskemål om detta samt marknadsföring i form av
angivande av samarbetspartners på vår hemsida.

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att tillvarata våra klienters rättigheter och skyldigheter samt för att uppfylla rättsliga
förpliktelser.
————————————————————————————
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra
våra åtaganden och skyldigheter mot klient enligt vårt avtal
med dig.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera klientförhållandet, t.ex.
för att besvara förfrågningar från dig.

————————————————————————————
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att utveckla och marknadsföra verksamheten
och för att kunna kommunicera med våra kontakter.

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.
————————————————————————————
På grund av skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser
enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, momslagen, och lag om penningtvätt).

————————————————————————————
Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av
dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte
lämnas kan Christianson & Wallentins rättsliga skyldighet
inte fullgöras.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, betalningsinformation
och korrespondens.
————————————————————————————
För att kunna hantera rekryteringsärenden.

————————————————————————————
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera rekryteringsärenden.

Typ av uppgifter: uppgifter som lämnas i CV i form av
betyg, intyg, uppgifter om referenser och kontaktuppgifter,
t.ex. e-post, telefonnummer, adress och personnummer.
————————————————————————————
För att kunna kommunicera med våra eventuella leverantörer och andra samarbetspartners samt fullgöra vår del
av avtal som ingås med dessa aktörer.

————————————————————————————
Grund för behandlingen är en intresseavvägning där vi
har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera kring
affärsrelaterade frågor med dig.

Typ av uppgifter: Namn, e-post och arbetsrelaterade telefonnummer.

Behandlingen är även nödvändig för att vi ska kunna fullgöra
våra åtaganden och skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.
Du har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. Du kan t.ex. begära ut information från oss om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och begära att vi rättar, raderar och/eller begränsar behandlingen av de personuppgifter som vi har om dig. Utöver detta har du rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring samt att ta del av de personuppgifter som du lämnat till oss i ett
maskinläsbart format.
Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, som är
tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige, eller till relevant tillsynsmyndighet i det land du antingen bor
eller arbetar i. Vill du lämna in ett klagomål eller har funderingar på behandlingen av dina personuppgifter så kan du hitta
kontaktuppgifter till Datainspektionen här: www.datainspektionen.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
I enlighet med den skyldighet som följer av Vägledande regler för god advokatsed sparar vi dina personuppgifter i tio år
från den dag ditt ärende slutfördes alternativt den tid som är nödvändig med anledning av ärendets art. De personuppgifter som vi behandlar i samband med marknadsföring och utveckling av verksamheten sparas i sex månader från det
att vi senast hade kontakt med dig. Skulle du uttrycka en önskan om att inte längre motta nyhetsbrev/marknadsinformation raderar vi dina personuppgifter omedelbart.

Överföring av personuppgifter
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till utomstående om (i) det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter (ii) det
följer av en lagstadgad skyldighet eller av beslut från myndighet eller domstol (iii) det är nödvändigt att lämna till domstolar, myndigheter eller motparter för att tillvarata dina intressen (iv) vi anlitat en tjänsteleverantör för att hantera t.ex
datalagring eller redovisnings- och affärssystem.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och vårt egna IT-system finns i Sverige. Vid
systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra information till ett land utanför EU/ EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder vi kan
för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Ändringar
Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Christianson & Wallentins webbplats www.cwlaw.se och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

