INTEGRITETSPOLICY

Ramberg Advokater KB (”Ramberg Advokater” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller 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 uppdraget eftersom vi inte kan genomföra nödvändig
jävs- och penningtvättskontroll.

För vår verksamhet gäller våra Allmänna villkor som från tid till annan finns publicerade på vår
hemsida, www.ramberglaw.se. I den mån fråga ej behandlas i denna policy ska vad som anges i
Allmänna villkor tillämpas.

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för
redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa personuppgifter behandlas på grundval av
fullgörande av det avtal om juridiska tjänster som vi ingår med dig.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om anställda hos leverantörer och andra företag
vi samarbetar med för den löpande administration av vår verksamhet och vårt kontor. Sådana
personuppgifter behandlas för att ha möjlighet att kontakta representanter för företaget under
fullgörande av avtalet.

När vi mottar e-post går vi igenom dessa för att bedöma om dessa utgör del i vårt uppdrag, ett
potentiellt nytt uppdrag eller avser vår administration. E-postadresser liksom text eller bilder i eposten kan utgöra personuppgifter hänförliga till avsändaren eller en tredje person. Mottagande,
bedömning och lagring av e-posten sker med stöd av vårt berättigade intresse fram till att vi slutfört
vår bedömning om huruvida e-posten har sådan koppling till vårt uppdrag eller vår administration att
någon av ovan grunder är tillämpliga. Skulle vi i vår bedömning finna att innehållet i e-posten inte är
relevant för vår verksamhet kommer e-posten och samtliga personuppgifter däri att raderas.

För vår e-posthantering använder vi tillförlitliga och säkra tredjepartstjänster, vilka är underställda
sträng sekretess. Detta innebär att personuppgifter som skickas till oss per e-post överförs till dessa
leverantörer. Vi uppmanar samtliga som skickar e-post till oss att löpande överväga om e-post är en
tillräckligt säker kommunikationsmetod för överföringen av den typ av information som e-posten
innehåller, innan e-posten skickas. Så snart vi har mottagit e-posten vidtar vi alla nödvändiga
åtgärder för att skydda e-posten och dess innehåll.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten
behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera
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med våra kontakter. Vi har gjort en intresseavvägning och begränsat mängden personuppgifter till
att enbart omfatta de personuppgifter som är nödvändiga för oss enligt ovan ändamål.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att skicka dig information om kommande
seminarium och utbildningar inom ämnen som vi tror kan vara av intresse för dig och/eller din
verksamhet. Vi kommer be dig om samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för sådana
utskick. Du kan när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke avseende denna behandling. Det gör
du genom att använda den särskilda länk som finns i alla våra utskick, eller genom att skicka ett epost till oss på gdpr@ramberglaw.se.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Ramberg Advokater och Ramberg Advokater
(Malmö) AB i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och
resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall när
(i) det särskilt överenskommits mellan Ramberg Advokater och dig, (ii) när det inom ramen för ett
visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall
fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv)
för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och
motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Ramberg Advokater enligt
Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande,
eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som behandlas i syfte att
utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om tre år efter den
senaste kontakten. Om du avanmäler dig från våra e-postutskick eller liknande kommer
personuppgiften omedelbart att raderas avseende den behandlingen.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Ramberg Advokater om vår användning 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 personuppgifter. Du har
vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du
har också rätt att få del av dina personuppgifter och du har även rätt att, om det är tekniskt möjligt,
få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår
behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen
(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor
eller arbetar.

De personuppgifter vi behandlar kommer framförallt att behandlas inom EU/EES. Personuppgifter
kan dock komma att överföras utanför EU/EES när någon (så kallade personuppgiftsbiträden) utför
uppdrag för Ramberg Advokaters räkning. Vi tillser alltid att så få personuppgifter som möjligt
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överförs och att mottagande part har åtagit sig att behandla personuppgifterna strikt konfidentiellt.
Det är vår strävan att enbart överföra personuppgifter till länder vars rättsliga reglering garanterar en
lika hög skyddsnivå som EU-rätten gör, och för vilka EU kommissionen fattat beslut om att adekvat
skyddsnivå föreligger. Överföring kan dock komma att ske till ett land vars regleringar av dataskydd
inte upprätthåller samma nivå av skydd som EU-rätten gör. Om så är fallet har vi alltid, innan
personuppgifter överförs, ingått särskilda avtal, som vid behov innehåller av EU-kommissionen
godkända standardklausuler för överföring av personuppgifter (enligt beslut 2010/87/EU), med
mottagande part för att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna.

Kontakta oss på gdpr@ramberglaw.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Ramberg Advokater KB, 969776-1121, Jakobsbergsgatan 13, Box 3137,
103 62 Stockholm, +46 8 546 546 00, www.ramberglaw.se, gdpr@ramberglaw.se.

Policyns ikraftträdande: 25 maj 2018
Denna policyn uppdaterades senast den 18 maj 2018.

3(3)

