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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ BRICK ADVOKAT 

___________________________________________________ 

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Brick Advokat AB (”Brick Advokat”) samlar in och behandlar personuppgifter i samband med 

att vi får förfrågningar om klientuppdrag och vid utförande av sådant uppdrag. Vi behandlar 

personuppgifterna för att genomföra jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera 

uppdraget, för att tillvarata våra klienters intressen samt för redovisnings- och 

faktureringsändamål. Det finns i regel inte en skyldighet att lämna personuppgifter till oss men 

uppgifterna är en förutsättning för att vi ska kunna utföra nödvändiga kontroller och åta oss 

uppdraget.

Vi behandlar även personuppgifter för att vi ska kunna hantera och administrera våra 

relationer med leverantörer och andra externa parter, vid rekrytering, vid deltagande i event 

och utbildningar samt vid besök på vårt kontor. Uppgifterna kan också användas för affärs- 

och metodutveckling, marknadsanalys, statistik, riskhantering och marknadsföring.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, 

telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och 

födelsedatum/personnummer), uppgift om tidigare anställningar och utbildning samt 

faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation). I specifika uppdrag kan 

personuppgifterna också avse annan information, t.ex. händelseförlopp eller andra 

omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget. Vid besök på vårt kontor 

registreras normalt besökarens namn och arbetsgivare.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, i relation till information om 

klienter som är fysiska personer, att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för vårt 

uppdrag. I relation till klienters företrädare, samarbetspartners och konsulter, utländska 

ombud, vittnen, motparter, motpartsföreträdare, motpartsombud och dylika personer som 

förekommer i samband med utförande av vårt uppdrag grundar sig vår 

personuppgiftsbehandling normalt sett på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer 

att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i



förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella 

motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Vid jävs- och 

penningtvättskontroller, samt arkivering av handlingar efter att ett uppdrag avslutats sker 

personuppgiftsbehandling även för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokförings- och 

penningtvättslagstiftning samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed). 

Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer, byråns samarbetspartners eller 

dessa aktörers företrädare grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen 

och fullgöra våra avtalsförpliktelser. 

När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet och för 

marknadskommunikation, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse att 

förbättra och att marknadsföra vår verksamhet. 

Behandling av personuppgifter i samband med besök på kontoret, rekrytering eller deltagande 

vid utbildningar och events sker med stöd av vårt berättigade intresse att kunna tillsätta 

tjänster, marknadsföra vår verksamhet, komma i kontakt med sökande och deltagare på 

kurser samt hantera eventuell fakturering och övrig administration. 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om på vilken grund vi behandlar dina personuppgifter 

och hur vi har gjort en eventuell intresseavvägning. 

2. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Brick Advokat kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i följande

situationer.

(i) Då det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig.

(ii) Då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata vår klients

rättigheter.

(iii) Om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet, de

advokatetiska reglerna eller efterkomma beslut av myndighet/domstol.

(iv) Om vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför

tjänster för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer och samarbetspartners får



endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte 

använda dina personuppgifter för egna ändamål.  

3. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter sparas inte länge än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med 

behandlingen.

I ärenden sparas uppgifterna, i enlighet med den skyldighet som åvilar Brick Advokat 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 advokatbyråns 

verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig 

från nyhetsbrev, inbjudningar till kurser och events eller liknande marknadsföringsutskick 

kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

4. KONTAKTA OSS

Brick Advokat AB, 559214-2490, Hamngatan 27, 111 47 Stockholm är personuppgiftsansvarig. 

Det går alltid bra att kontakta oss på info@brickadvokat.se eller postadressen ovan om du har 

några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om du vill begära uppgifter, rättelse 

eller radera dina personuppgifter (se nedan).

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Brick Advokat 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.


