
Information om behandling av personuppgifter

Advokatfirman Gärde & Partners AB, fortsättningsvis kallad Advokatfirman, månar om din 
integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), fortsättningsvis kallad GDPR, är en personuppgiftsansvarig skyldig 
att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter. Advokatfirman 
behandlar vissa slags personuppgifter i sin verksamhet och får därför tillhandahålla 
informationen enligt följande.

a) Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Gärde & Partners AB (556675-6127), 
Danderydsgatan 14, 114 26  Stockholm. Advokatfirman kan kontaktas på telefonnummer +46
8 660 00 41, eller e-postadress lawfirm@gardepartners.se.

b) Kontaktperson i frågor rörande behandlingen av personuppgifter är advokat Carl Gärde 
med kontaktuppgifter i övrigt enligt a) ovan.

c) Advokatfirman behandlar följande slags personuppgifter för följande ändamål och enligt 
följande rättsliga grund.

Som exempel på uppgifter hos Advokatfirman som samtidigt kan omfatta personuppgifter kan
nämnas följande.
 Ord- och textbehandling i brev, avtalshandlingar, PM och rättsutredningar, eller 

upprättande av olika slags handlingar i rättegång eller förhandlingar
 Registerföring i klient- och motpartsregister
 Registerföring i fakturaregister
 Redovisning i redovisningsprogram
 Mallhantering
 Hantering av e-post, både ankommande och utgående med bifogade filer
 Databehandling av inkommande post

Registrerade som är anställda, delägare eller uppdragstagare hos Advokatfirman

Personuppgiftsslag Ändamål Rättslig grund
- Uppgifter om namn, 
adress, telefonnummer, 
e-postadress eller andra 
därmed jämförliga 
kontaktuppgifter
- Personnummer
- Uppgift om hälsa och 
sjukdom
- Uppgift om facklig 
tillhörighet

Personaladministration och 
administration av anställnings-, 
delägar- eller uppdragsavtalet, 
såsom lönehantering eller 
hantering av annan ersättning, 
fakturering eller kommunikation 
med klienter, motparter eller 
andra som föranleds av den 
anställdes, delägarens eller 
uppdragstagarens arbete, 
uppbörd av skatt eller avgifter, 
administration av medlemskap i 
Sveriges advokatsamfund, den 
anställdes, delägarens eller 
uppdragstagarens användande av

Personuppgifterna behandlas i förekommande 
fall enligt samtycke, men även för att uppfylla 
anställnings-, delägar- eller uppdragsavtalet, 
eller för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller 
annan författning gentemot myndigheter, 
Sveriges advokatsamfund eller annan, eller för 
att Advokatfirman ska kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
- Uppgift om personnummer behandlas endast 
när det behövs för att säkert identifiera den 
anställde, delägaren eller uppdragstagaren, eller 
när skyldighet föreligger enligt lag eller annan 
författning som ger anledning till behandlingen.
- Uppgift om hälsa och sjukdom behandlas 
endast vid Advokatfirmans uppfyllande av 
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elektroniska kommunikations-
tjänster och Advokatfirmans 
kommunikation med den 
anställde, delägaren eller 
uppdragstagaren.

skyldigheter vad gäller arbetsmiljö eller 
personalvård enligt lag, annan författning eller 
avtal med den anställde, delägaren eller 
uppdragstagaren.
- Uppgift om facklig tillhörighet behandlas 
endast när det behövs för tillvaratagande av 
rättigheter/uppfyllande av skyldigheter inom 
arbetsrätten.

Samarbetspartner (registrerade som utgör företrädare eller personal hos samarbetspartner 
som Advokatfirman samarbetar med i olika frågor)

Personuppgiftsslag Ändamål Rättslig grund
- Uppgifter om namn, 
adress, telefonnummer, 
e-postadress eller andra 
därmed jämförliga 
kontaktuppgifter 
avseende person som 
företräder samarbets-
partnern i frågor om 
samarbetsavtalet 
- Personnummer

Administration av samarbets-
avtalet, såsom hantering av 
ersättning, fakturering eller 
kommunikation med klienter, 
motparter eller andra som 
föranleds av samarbetsavtalet, 
uppbörd av skatt eller avgifter, 
uppfyllande av skyldigheter mot 
Sveriges advokatsamfund, samt 
kommunikation mellan 
Advokatfirman och 
samarbetspartnern.

Personuppgifterna behandlas i förekommande 
fall enligt samtycke, men även för att uppfylla 
samarbetsavtalet, eller för att uppfylla 
skyldigheter enligt lag eller annan författning 
gentemot myndigheter, Sveriges 
advokatsamfund eller annan, eller för att 
Advokatfirman ska kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
- Uppgift om personnummer behandlas endast 
när det behövs för att säkert identifiera 
samarbetspartnern eller dess företrädare, eller 
när skyldighet föreligger enligt lag eller annan 
författning som ger anledning till behandlingen.

Klienter (registrerade som anlitar Advokatfirman för olika slags uppdrag)

Personuppgiftsslag Ändamål Rättslig grund
- Uppgifter om namn, 
adress, telefonnummer, 
e-postadress eller andra 
därmed jämförliga 
kontaktuppgifter 
avseende klienten eller 
person som företräder 
klienten i frågor om 
uppdraget 
- Personnummer
- Uppgift om brott eller 
lagöverträdelser

Administration och utförande av 
uppdraget, såsom jävskontroll i 
klient- eller motpartsregister, 
hantering av ersättning, 
fakturering eller kommunikation 
med klienten, motparter, 
domstolar eller andra 
myndigheter eller andra när detta
föranleds av uppdraget, frågor 
om rättshjälp eller rättsskydd, 
uppbörd av skatt eller avgifter, 
samt uppfyllande av skyldigheter
mot Sveriges advokatsamfund.

Personuppgifterna behandlas i förekommande 
fall enligt samtycke, men även för att uppfylla 
eller utföra uppdraget, eller för att uppfylla 
skyldigheter enligt lag eller annan författning 
gentemot myndigheter, Sveriges 
advokatsamfund eller annan, eller för att 
Advokatfirman ska kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
- Uppgift om personnummer behandlas endast 
när det behövs för att säkert identifiera klienten 
eller dennes företrädare, eller när skyldighet 
föreligger enligt lag eller annan författning som 
ger anledning till behandlingen.
- Uppgift om brott eller lagöverträdelser 
behandlas endast när det behövs för utförandet 
av klientens uppdrag eller för jävskontroll i 
klient- eller motpartsregister.

Motparter (registrerade som kan utgöra motparter till någon som anlitar Advokatfirman för 
olika slags uppdrag)

Personuppgiftsslag Ändamål Rättslig grund
- Uppgifter om namn, 
adress, telefonnummer, 
e-postadress eller andra 
därmed jämförliga 
kontaktuppgifter 
avseende motparten 

Administration och utförande av 
uppdrag från Advokatfirmans 
klienter, såsom jävskontroll i 
klient- eller motpartsregister, 
hantering av ersättning, 
fakturering eller kommunikation 

Personuppgifterna behandlas i förekommande 
fall enligt samtycke, men även för att uppfylla 
eller utföra uppdraget från Advokatfirmans 
klienter, eller för att uppfylla skyldigheter enligt 
lag eller annan författning gentemot 
myndigheter, Sveriges advokatsamfund eller 
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eller person som 
företräder klienten i 
frågor om uppdraget 
- Personnummer
- Uppgift om brott eller 
lagöverträdelser

med klienten, motparter, 
domstolar eller andra 
myndigheter eller andra när detta
föranleds av uppdraget, frågor 
om rättshjälp eller rättsskydd, 
uppbörd av skatt eller avgifter, 
samt uppfyllande av skyldigheter
mot Sveriges advokatsamfund.

annan, eller för att Advokatfirman ska kunna 
fastställa, göra gällande eller försvara sig mot 
rättsliga anspråk.
- Uppgift om personnummer behandlas endast 
när det behövs för att säkert identifiera 
motparten eller dennes företrädare, eller när 
skyldighet föreligger enligt lag eller annan 
författning som ger anledning till behandlingen.
- Uppgift om brott eller lagöverträdelser 
behandlas endast när det behövs för jävskontroll 
i klient- eller motpartsregister.

d) Följande slags personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning, där Advokatfirmans 
eller en tredje parts berättigade intressen ska anses väga tyngre än en registrerades intresse i 
att uppgifterna inte behandlas.
- Advokatfirman behandlar personuppgift jämte känslig personuppgift, personnummer eller 
personuppgift om brott eller lagöverträdelser efter en sådan intresseavvägning, när uppgiften 
har ett omedelbart samband med utförandet av uppdrag för en klient och där uppgiften är 
nödvändig för uppdragets utförande. Som exempel kan nämnas att Advokatfirman ska bistå 
klienten med att utföra talan, framställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk mot den 
registrerade med anledning av hälso- eller sjukdomsförhållanden, uppgift om ras, etniskt 
ursprung, filosofisk, religiös eller politisk uppfattning eller sexuell läggning exempelvis i 
ärenden rörande diskriminering eller med anledning av brott eller lagföring, eller för att 
framställa anspråk om försäkringsersättning, åtgärd eller ersättning från myndighet eller vidta 
annan liknande åtgärd med anledning av sådana förhållanden.

e) Personuppgifterna är avsedda att tillhandahållas följande kategorier av mottagare.
- Domstolar eller andra myndigheter, skiljedomstol, medlingsinstitut eller annan, som tar del i
eller handlägger mål eller ärenden rörande sådana förhållanden där uppgifterna är aktuella.
- Sveriges advokatsamfund, vid eventuell tillsyn av Advokatbyråns uppfyllande av 
samfundets regler för advokatverksamhet.
- Sådan part som Advokatbyrån anlitar i samband med utförandet av uppdrag, såsom 
sakkunniga inom de olika kompetensområden som är aktuella.
- Motparter och motpartsombud, i samband med utförande av talan, eller framställande av 
eller försvar mot rättsligt anspråk.

f) Advokatfirman avser inte att överföra personuppgifter till tredje land för att behandlas där.

g) För att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt Sveriges advokatsamfunds regler för 
advokatverksamhet att inte försätta sig i intressekonflikter, behöver Advokatfirman ha tillgång
till personuppgifter under en längre tid. Advokatfirman kommer därför att förvara 
personuppgifterna som aktmaterial under upp till tjugo år. Att personuppgifterna finns 
tillgänglig under en sådan lång tid är nödvändigt för att det ska finnas tillräckligt underlag för 
att en intressekonflikt ska kunna konstateras och för att Advokatfirman ska kunna uppfylla sin
skyldighet att i sådant fall avstå från att åta sig uppdraget.

h) Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter och att få rättelse eller radering 
av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända 
mot behandling samt rätten till dataportabilitet.
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i) I de fall där den registrerade har samtyckt till att Advokatfirman behandlar personuppgifter 
gäller att den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. En sådan 
återkallelse påverkar dock inte behandlingens laglighet på grundval av samtycket innan detta 
återkallades. Därtill kan en fortsatt behandling vara laglig enligt någon annan rättslig grund i 
enlighet med vad som anges ovan.

j) Den registrerade har möjlighet att vända sig till Datainspektionen/Integritetsskydds-
myndigheten för det fall han eller hon vill inge klagomål mot Advokatfirmans behandling av 
personuppgifter. Den registrerade kan även vända sig till Sveriges advokatsamfund med 
klagomål på Advokatfirmans agerande.

k) De berörda personuppgifterna måste finnas tillgängliga för att Advokatfirman ska kunna 
uppfylla avtal med den registrerade, men även för att Advokatfirman ska kunna uppfylla olika
skyldigheter enligt lag eller annan författning eller Advokatsamfundets regler för 
advokatverksamhet (se närmare härom under c) ovan).

l) Advokatfirman använder inte något automatiserat beslutsfattande eller profilering vid 
behandlingen av personuppgifter.
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