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Appelli Advokater AB
Behandling av personuppgifter – information till den Registrerade enligt
Dataskyddsförordningen (2016/679/EG, ”GDPR”)
Advokatbyrån Appelli Advokater AB (nedan ”Appelli”) är 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.
De kategorier av personuppgifter som Appelli behandlar är exempelvis (men inte begränsat till):
•
•
•

•

•

Identifikationsuppgifter, såsom namn, personnummer, födelsedagsdatum, uppgifter om
identitetsdokument (kopia av pass eller ID-kort etc);
Kontaktinformation, såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk etc;
Uppgifter om relationer till juridiska personer, såsom uppgifter som lämnats av Dig eller
erhållits från offentliga källor eller genom tredje parts tjänsteleverantör för fullgörande av
transaktioner för den berörda juridiska personens räkning etc.;
Uppgifter som erhållits och/eller skapas vid förpliktelse som följer av lag, såsom uppgifter
från förfrågningar från myndighet (t.ex. Skatteverket, domstolar eller
Kronofogdemyndigheten), detaljer om inkomst, kreditåtaganden, fastighetsinnehav,
betalningsanmärkningar och skulder;
Kommunikationsuppgifter, som samlats in när Du besöker Appellis kontor eller
kommunicerar med Appelli via telefon, visuell- och/eller ljudinspelning, e-post, meddelanden
och andra kommunikationsverktyg som sociala medier, personuppgifter relaterat till besök
på Appellis webplats (www.appelli.se).

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen, för
redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas exempelvis (men inte begränsat
till) på grundval av att;
•
•
•
•
•

De är nödvändiga för att fullgöra ett avtal (exempelvis uppdragsavtal om tillhandahållande
av juridisk tjänst);
De är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse (exempelvis information till
Skatteverket eller Försäkringskassan);
Det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (exempelvis offentlig
försvarare);
Det är nödvändigt som ett led i myndighetsutövning (exempelvis god man,
boutredningsman); samt
Vi har Ditt samtycke att behandla dem (Du kan när som helst meddela oss om Du önskar
återta Ditt samtycke).

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas
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på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra
kontakter.
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 behandlas inte längre än nödvändigt men sparas, i enlighet med den skyldighet
som åvilar Appelli 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 Appelli Advokater AB verksamhet sparas under en tid
om 24 månader efter den senaste kontakten. Om Du avanmäler Dig från nyhetsbrev eller liknande
kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Appelli 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.
I allmänhet behandlas personuppgifterna endast inom EU/EES, men de kan i vissa enskilda fall
komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES. Överföring och behandling av
personuppgifter utanför EU/EES får ske om det finns rättslig grund. Rättslig grund kan vara om de ska
överföras och behandlas enligt en rättslig förpliktelse eller enligt Ditt samtycke och att det finns
lämpliga skyddsåtgärder enligt följande;
•
•
•

Det finns avtal som omfattar EU-standardavtalsklausuler eller andra klausuler,
uppförandekoder, certifieringar etc., godkända i enlighet med GDPR; eller
Landet där mottagaren av personuppgifterna befinner sig har en lämplig nivå av dataskydd
enligt fastställt av EU-kommissionen; eller
Mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield (gäller exempelvis för mottagare i USA, se
https://www.privacyshield.gov).1

På begäran kan Du få ytterligare information om överföring och behandling av per i länder utanför
EU/EES.

1

Se även https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/internationellverksamhet/safe-harbor-domen-far-stora-konsekvenser/
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Konkursförvaltning
Advokatfirmans normala verksamhet
När advokat på Appelli Advokater AB åtar sig uppdrag som konkursförvaltare är det advokatbyrån
som är ansvarig för de personuppgifter som förvaltaren behandlar i sin roll som förvaltare inom
ramen för advokatbyråns normala verksamhet. Appelli Advokater AB ansvarar för att sådan
behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Konkursboets verksamhet
Konkursförvaltaren har ensam rätt att företräda konkursboet och sköter så länge konkursen pågår
förvaltningen av dess tillgångar och skulder. Konkursboet är en egen juridisk person och är ansvarigt
för de personuppgifter som förvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i sin
egenskap av dess företrädare. Det är konkursboet som ansvarar för att sådan behandling sker i
enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Kontakta oss på info@appelli.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Appelli Advokater AB, 556620-1876, Box 1305,
791 13 Falun, www.appelli.se, info@appelli.se.

3

