Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679/EG)
För dig som är klient eller kontaktperson för klient är Advokatfirman Nova (nedan
Advokatfirman) personuppgiftsansvarig för de personuppgifter 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 ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig
jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar alltså uppgifterna för att genomföra
obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och
administrera uppdraget, för att tillvarata dina eller din huvudmans intressen, för
redovisnings- och faktureringsändamål. Härutöver kan dina personuppgifter
komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som hanteras i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan
komma att överföras mellan Advokatfirmans olika ägarbolag och, i förekommande
fall, koncern- eller systerbolag. Sådan överföring kan ske 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 då
(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då 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.
Uppgifterna 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 Advokatfirman
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.
Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra
Advokatfirmans verksamhet sparas under en skälig tid efter den senaste
kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer
uppgifterna att raderas.
För dig som söker jobb hos Advokatfirman, är anställd eller konsult är Advokatfirman
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller
anställning eller som annars behandlas när sådant uppdrag eller anställning förbereds
och administreras. I egenskap av arbetsgivare samlar Advokatfirman in och behandlar
kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer och postadress), personnummer,
fotografier, anställningsinformation (såsom anställningsdatum, position, lön, förmåner,

inloggningsuppgifter, uppgifter avseende semester, arbetsprestationer och utbildning),
finansiell information (t.ex. bank- och kontouppgifter), hälsoinformation (t.ex. uppgifter
om rehabilitering och sjukfrånvaro) samt kommunikation (t.ex. eventuell loggad dataoch telefontrafik, in- och utpasseringsinformation). Vi använder de personuppgifter vi
samlar in för att (i) administrera anställningsförhållandet och uppfylla de skyldigheter
som följer av anställningsavtalet och relaterade avtal, (ii) för att uppfylla byråns
skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning och interna styrdokument, (iii) för att hantera
hälso- och säkerhetsfrågor, (iv) för att hantera och administrera byråns IT-system och
(v) för att marknadsföra Advokatfirman (t.ex. publicering av profilbilder och CV på
hemsida i byråpresentationer). Den lagliga grunden för hanteringen av dina
personuppgifter baseras på att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna
administrera anställningsförfarandet och relaterade avtal till dig och fullgöra vår
lagstadgade skyldighet som arbetsgivare. Vidare baseras behandlingen på
Advokatfirmans berättigade intresse i egenskap av arbetsgivare. Vi bedömer att våra
berättigade intressen överensstämmer med gällande rätt och dina rättigheter i
egenskap av anställd.
För dig som prenumenerar på ett nyhetsbrev sparas din mejladress för att vi skall kunna
skicka ut nyhetsbrev. Uppgifterna kvarstår så länge som du vill kvarstå som
prenumerant. För prenumeration gäller att du när som helst kan avsluta din
prenumeration. Om du avanmäler dig som prenumerant kommer uppgifterna att
raderas.
För dig som anmält dig till Advokatfirmans seminarium eller mingel sparas ditt namn,
mejladress och normalt även namn på det företag du jobbar på. Namn och
företagsnamn sparas för att Advokatfirman skall kunna pricka av dig vid dörren.
Mejladressen sparas för att vi skall kunna nå dig med information, t.ex. om vi skulle
behöva justera tiden för seminariet eller byta lokal etc.
I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan vi också
samla in uppgifter från allmänt tillgängliga källor eller register, exempelvis från
Skatteverket eller andra myndigheter och/eller institutioner.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller
på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa
behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter
inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av
dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt,
att få uppgifterna 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.
Om uppgifterna överförs till tredje land, vilket det krävs lagstöd för, skall
information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker och en länk till
privacy shield eller annat regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.
Advokatfirman har antagit en policy för behandling av personuppgifter. Policyn
avser att ge Advokatfirmans medarbetare närmare vägledning om hur
personuppgifter ska behandlas (www.nova/policy/personuppgifter). Skulle du ha
ytterligare frågor rörande Advokatfirmans personuppgiftsbehandling kontaktar du
oss på info@nova.se eller adressen nedan.
Personuppgiftsansvarig är: Advokatfirman Nova AB, Org. nr. 556451-2738,
Box 27321, 102 54 Stockholm, tel: +46 8 566 366 00, web: www.nova.se

