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Advokataktiebolaget Wi-Laws integritetspolicy 

Wi-Law värnar den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på 
lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. I detta 
dokument beskriver vi hur personuppgifter behandlas av oss i samband med klientuppdrag och andra 
affärsmässiga kontakter.  

Insamling av personuppgifter   

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om klientuppdrag 
och när vi erhåller, utför och administrerar sådana uppdrag. Detta gäller även i relation till våra 
samarbetspartners.  

Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi vara förhindrade 
att acceptera ett uppdrag eftersom vi då inte kan genomföra nödvändiga jävs- och bakgrundskontroller. 
I vissa fall har vi en skyldighet att verifiera den information som lämnas och i de fallen kan vi komma 
att inhämta information från privata eller offentliga register liksom från andra externa källor.  

Vi kan även komma att samla in och behandla personuppgifter vid registrering för våra nyhetsbrev eller 
seminarier och i samband med andra affärsmässiga kontakter.  

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifterna behandlas av oss för att genomföra jävs- och bakgrundskontroller, fullgöra avtal, för 
att utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata våra klienters intressen och för redovisnings- och 
faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas även för att hålla kontakt med våra klienter, 
leverantörer och samarbetspartners.  Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, 
motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag.  

Lagring av personuppgifter   

Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag och Vägledande regler för god 
advokatsed (i det senare fallet tio år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas 
av uppdragets eller klientrelationens natur). Kontaktuppgifter sparas under den tid det är nödvändigt 
för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du 
representerar. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev eller liknande och då kommer dina 
uppgifter inte längre att sparas för detta ändamål.  

Rättigheter   

Du har med vissa lagstadgade undantag rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter 
som vi behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle 
vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina 
personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina 
personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter 
överförda i elektroniskt format.  

Kontaktuppgifter  

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på 
info@wilaw.se eller postadress Advokataktiebolaget WiLaw, BOX 4, 193 21 Sigtuna.  

Om du är missnöjd med vår behandling kan du även vända dig till Datainspektionen.  

  

Personuppgiftsansvarig är Advokataktiebolaget Wi-Law, org.nr. 556818-5267, www.wilaw.se.   


