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INTEGRITETSPOLICY 
2020-12-30 

1. BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1. LLG Advokat KB, org. nr. 969791-3847 (”LLG”, ”oss”, ”vi” 
eller ”vår”) va ̈rnar om våra klienters, leverantörers och 
våra andra affärskontakters integritet och a ̈r alltid ma ̊na 
om att fo ̈lja ga ̈llande dataskyddsregler. Denna 
integritetspolicy gäller för samtliga tjänster som 
tillhandahålls av LLG i ärende eller uppdrag samt vid 
kontakter med våra leverantörer och andra 
affärskontakter.  

1.2. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när vi 
behandlar dina personuppgifter och vi lägger därför stor 
vikt vid hur dessa hanteras. Denna integritetspolicy har 
till syfte att informera om hur vi samlar in och behandlar 
dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att läsa 
denna integritetspolicy noggrant.  

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

2.1. LLG Advokat KB, Åsögatan 119, 11624 Stockholm, är 
personuppgiftsansvarig enligt tillämplig 
dataskyddslagstiftning för den behandling av 
personuppgifter som sker i samband med ett uppdrag 
eller som i övrigt behandlas av oss i vår dagliga 
verksamhet. 

2.2. Om du har frågor som rör vår personuppgiftsbehandling 
kan du kontakta oss via e-mail info@llgadvokat.se eller 
via post på LLG Advokat KB, Åsögatan 119, 116 24 
Stockholm. 

3. PERSONUPPGIFT 

3.1. Med personuppgift avses varje upplysning som direkt 
eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Detta 
innefattar uppgifter som namn, adress och 
personnummer, men även till exempel ett foto av dig. 

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

4.1. Vi kan komma att samla in personuppgifter på olika sätt. 
Vi samlar främst in uppgifter direkt från dig men även från 
andra källor såsom myndigheter.  

4.2. LLG behandlar dina personuppgifter när du ingår avtal 
med oss, söker tjänster hos oss och/eller har kontakt 
med oss i övrigt.  

4.3. De personuppgifter som kan komma att samlas in är 
bland annat namn, personnummer, organisationsnummer 
(om enskild firma), adress, telefonnummer, e-postadress, 
foton, CV och betyg.  

4.4. Vi kan även komma att behandla andra typer av 
personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag 
eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse 
för eller administration av ett uppdrag. 

5. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING 

5.1. Personuppgifter ska behandlas utifrån vad som är 
nödvändigt sett till ändamålen och med stöd av laglig 
grund. Nedan kan du se hur vi använder dina 

personuppgifter och vilken laglig grund vi har för 
behandlingen. 
 
Vi behandlar dina personuppgifter: 

a. för att genomföra obligatorisk jävs- och 
penningtvättskontroll; och  

b. för redovisningsändamål. 
 
Behandling av personuppgifter enligt punkterna a. - b. 
ovan sker med stöd av rättslig förpliktelse.  
 
Vi behandlar dina personuppgifter:  

c. för att kunna fullgöra uppdrag eller åtagande 
enligt avtal;  

d. för faktureringsändamål;  
e. för kontakt och besvarande av frågor; och 
f. för betalningsändamål. 

 
Behandling av personuppgifter enligt punkterna c. - f. 
ovan är nödvändiga för att kunna ingå och fullgöra avtal 
med dig. Med avtal menar vi dels det avtal du ingår när 
du anlitar oss för tjänst eller det avtal vi ingår med dig för 
att erhålla tjänst.  
 
Vi behandlar dina personuppgifter: 

g. för rekryteringsändamål. 
 
Behandlingen av personuppgifter enligt punkt g. ovan 
baseras på ett av dig lämnat samtycke. Du har rätt att när 
som helst ta tillbaka ditt samtycke till behandling.  
 
Vi behandlar dina personuppgifter:  

h. när du tar kontakt med oss; och 
i. för tillvaratagande av våra klienters rättsliga 

intressen när du t.ex. är motpart till våra 
klienter. 

 
Behandlingen av personuppgifter enligt punkterna h. - i. 
baseras på en genomförs intresseavvägning. Du har 
alltid rätt att invända mot behandling i dessa fall. 

6. VAR OCH HUR LÄNGE VI LAGRAR DIN 
INFORMATION  

6.1. Dina personuppgifter lagras och behandlas inom EU/ 
EES.  

6.2. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är 
nödvändigt utifrån ändamålet med behandlingen eller 
lagring krävs på grund av lag, för att lösa tvister och för 
fullgörande av våra avtal. Vi gallrar löpande 
personuppgifter som inte längre är nödvändiga med 
hänsyn till ändamålet genom att radera eller avidentifiera 
uppgifterna.   

7. DELNING AV PERSONUPPGIFTER 

7.1. Dina personuppgifter kan komma att delas med våra 
anförtrodda samarbetspartners och tjänsteleverantörer 
när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra 
tjänster till dig eller fullgöra avtal, såsom serverhosting, 
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ärendehanteringssystem och IT-support. Personuppgifter 
som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast 
behandlas av dem i den utsträckning som krävs för att de 
ska kunna utföra sina uppgifter. 

7.2. Personuppgifter kan även komma att delas för att följa 
legala eller regulatoriska krav, domstolsbeslut eller om 
det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser. 

8. DINA RÄTTIGHETER 

8.1. Du har följande rättigheter och nedan anges hur du kan 
göra dem gällande: 
Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om hur vi 
behandlar dina personuppgifter och tillgång till de 
personuppgifter som vi behandlar.  
Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att felaktiga eller 
ofullständiga personuppgifter rättas.  
Rätt till radering (rätt att bli bortglömd): du kan begära att 
få dina personuppgifter raderade i de fall det inte finns 
någon laglig grund för fortsatt behandling.   
Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt 
att begränsa eller blockera behandlingen av dina 
personuppgifter. Detta innebär att vi endast får lagra dina 
personuppgifter utan att behandla dem. Detta kan t.ex. 
bli aktuellt under en utredning om dina personuppgifter är 
korrekta eller inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rätt att göra invändningar: Du har i vissa fall rätt att 
motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.  
Rätt till dataportabilitet: Dataportabilitet ger dig möjlighet 
att begära ut vissa av dina personuppgifter från oss i ett 
maskinläsbart format så att du kan återanvända dem. 
 
Om du vill utnyttja din(a) rättighet(er) enligt ovan är du 
välkommen att skicka en förfrågan via mail till oss på  
info@llgadvokat.se. 

9. SÄKERHET 

9.1. Vi prioriterar säkerheten för dina personuppgifter högt 
och vidtar alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som 

krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig 
åtkomst, förändring och förstörelse. Vi utvecklar löpande 
våra åtgärder i takt med den tekniska utvecklingen.  

10. KLAGOMÅL 

10.1. Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige vad 
gäller personuppgifter. Om du anser att vi på något sätt 
agerat i strid med gällande lagstiftning om behandling av 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
Datainspektionen. 

11. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY 

11.1. Vi kan komma att göra ändringar i denna 
integritetspolicy. Om vi gör det kommer vi publicera en ny 
version på llgadvokat.se och ändringarna gäller från och 
med att den nya versionen finns tillgänglig.  


