PERSONUPPGIFTSBEHANDLING PÅ SALMI & PARTNERS

Information till registrerade

Den 25 maj 2018 trädde The General Data Protection Regulation (GDPR), här kallad
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG), i kraft i Sverige och hela EU. Nedan följer information
till dig som är klient hos oss om hur Advokatfirman Salmi & Partners behandlar dina
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Advokatfirman Salmi & Partners AB (”Salmi & Partners”), är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter du lämnar till oss, nämligen ditt namn, personnummer, e-postadress, adress,
arbetsgivare, motparten och/eller medparters namn och personnummer, och övriga detaljer eller
känsliga uppgifter relaterade till dig eller ditt ärende som vi bedömer är av vikt för vårt uppdrag.
Salmi & Partners är också 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 ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och
penningtvättskontroll.
Personuppgifterna som du lämnar till oss kommer att behandlas i Salmi & Partners ärende-, klientrevisions- och faktureringsregister. Ändamålen för Salmi & Partners behandling av personuppgifter
är bedömning av jävsfrågor och penningtvättsfrågor, tillvaratagande av dina (klientens) rättsliga
intressen och behandling för administrativa ändamål. Andra interna ändamål är administration och
uppföljning av rekrytering och anställning. Uppgifterna kan även behandlas vid kontakt med i
ärendet inblandade parter, samt med myndigheter, referenspersoner, Advokatsamfundet och
revisorer. Uppgifterna behandlas vidare i förekommande fall för ändamål att hantera
disciplinärenden, konsumenttvistärenden, eller i mål där Salmi & Partners inte erhållit betalning för
sitt arbete.

De rättsliga grunderna för Salmi & Partners behandling av dina personuppgifter är en eller flera av
följande krav enligt artikel 6.1 i Dataskyddsförordningen:
a) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att
vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige.
c) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den
registrerade eller för en annan fysisk person.
d) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (ex. i egenskap av
offentlig försvarare) eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (ex.
Notarius Publicus).
e) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller
flera specifika ändamål.
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.
Salmi & Partners har utomstående leverantörer av molntjänster, IT-backup, klient-, fakturerings,
och redovisningssystem, samt extern hantering av lönesystem, för att på ett smidigt och säkert sätt
bedriva vår advokatverksamhet. Salmi & Partners har personuppgiftsbiträdesavtal med våra
leverantörer av tjänster, i syfte att behandlingen av dina personuppgifter uppfyller kraven i
Dataskyddsförordningen och att dina och övriga registrerades rättigheter skyddas.
Uppgifterna kommer att behandlas av oss så länge som de behövs för ditt ärende. Uppgifter som
Salmi & Partners behandlar, är uppgifter om vi bedömer vara relevanta och nödvändiga för att ditt
ärende ska kunna hanteras, och dina rättigheter ska kunna tillvaratas, i största möjliga mån.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Salmi & Partners enligt
Advokatsamfundets 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.
Salmi & Partners har i egenskap av advokatfirma tystnadsplikt avseende samtliga ärenden och därtill
relaterade uppgifter som handläggs eller har handlagts hos oss. Således råder sekretess avseende de
personuppgifter som Salmi & Partners behandlar. Undantag från sekretess och tystnadsplikt
framgår av lag och Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Salmi & Partners 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.
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.
Kontakta oss på dataskydd@salmipartners.se eller adress nedan om du har övriga frågor rörande
vår personuppgiftsbehandling.
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