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Avant Advokater är måna om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och i enlighet med alla vid var tid gällande 

regelverk avseende behandling av personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter inom 

ramen för klientuppdrag och övriga affärsmässiga kontakter i vår verksamhet. 

1. Insamling av personuppgifter 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid förfrågningar om klientuppdrag samt vid erhållande, utförande och 

administration av sådana uppdrag, inklusive uppdrag innefattande konkursförvaltning. Samma sak gäller i förhållande till våra 

leverantörer och samarbetspartners. Det föreligger aldrig någon skyldighet att lämna några personuppgifter till oss. Om så inte 

sker kan vi dock komma att vara förhindrade från att acceptera ett uppdrag eller från att ingå ett avtal på grund av att vi inte 

kan genomföra föreskrivna jävskontroller. Vi kan i vissa fall komma att inhämta information från offentliga register och andra 

externa källor, när vi är skyldiga att verifiera den information som lämnats till oss. Vi samlar även in och behandlar 

personuppgifter vid anmälan till utbildningar och nyheter samt i samband med övriga affärsmässiga kontakter i verksamheten. 

2. Behandling av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifterna enligt ovan för genomförande av jävskontroller, för utförande och administration av uppdrag 

och andra avtalade förpliktelser, för tillvaratagande av våra klienters intressen i övrigt samt för bokförings- och 

debiteringsändamål. Vi behandlar även personuppgifterna för upprätthållande av kontakt med våra klienter, leverantörer och 

samarbetspartners, för klient- och marknadsanalys, för affärs- och metodutveckling, för riskhantering, för statistikändamål, för 

inbjudningar till utbildningar, för utskick av nyhetsbrev och för marknadsföringsändamål. Behandlingen genomförs för 

fullgörande av avtalade förpliktelser, rättsliga förpliktelser samt uppgifter av allmänt intresse. Vi behandlar även personuppgifter 

med stöd av intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra och utveckla vår verksamhet samt att 

upprätthålla kontakter med klienter, leverantörer och samarbetspartners. 

Vi kommer endast att lämna ut personuppgifterna till tredje part (i) enligt särskild överenskommelse med dig, (ii) om det är 

nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter inom ramen för ett uppdrag, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska kunna 

fullgöra våra lagstadgade skyldigheter eller agera i enlighet med beslut av domstol eller myndighet, eller (iv) om vi anlitar 

leverantörer för tillhandahållande av IT- eller administrativa tjänster i vår verksamhet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till 

domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag. 

3. Lagring av personuppgifter 

Personuppgifterna sparas i enlighet med våra förpliktelser enligt lag och Vägledande regler om god advokatsed. Av nämnda 

vägledande regler framgår att uppgifter som ansamlats under utförande av ett klientuppdrag sparas i tio år från dagen då 

uppdraget slutfördes eller den längre tid som uppdragets natur påkallar. Kontaktuppgifter sparas så länge som det är påkallat 

för upprätthållande av den affärsmässiga relationen med dig eller det företag som du företräder. Avseende nyhetsbrev och 

liknande kan du när som helst avanmäla sig genom meddelande enligt nedan, varvid personuppgifterna inte längre kommer 

att sparas för detta ändamål. 

4. Cookies 

När du besöker www.avantadvokater.se använder vi cookies för att du ska kunna använda funktioner på vår webbplats. 

Cookies är en fil som, genom att du besöker vår hemsida, sparas i den digitala enheten du använder. Det finns två typer av 

cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din digitala enhet och används t.ex. vid funktioner som talar om 

vad som är nytt sedan du senast besökte en webbplats. Den andra typen lagras endast temporärt under den tid du är inne 

på en webbplats. Syftet är att underlätta vid användning av vår hemsida och det är inget som du måste godkänna för att 

använda hemsidan. Om du godkänner cookies kan information innefattande personuppgifter, via Google Analytics (ett 

webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google Inc.), sparas i tredje land utanför EU/EES under en begränsad tidsperiod. 

5. Rättigheter 

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi innehar och behandlar om dig. 

Du har även rätt att begära att vi ska rätta uppgifter om dig om de uppgifter som vi innehar skulle vara felaktiga. Vidare kan du 

även ha rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter, att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt 

att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina 

personuppgifter överförda i elektroniskt format. 

6. Kontaktuppgifter 

Vid frågor, klagomål eller om du önskar utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på  

info@avantadvokater.se eller postadressen nedan. Om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du även vända 

dig till Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Avant Advokater AB, org. nr. 556631-6757, Box 9, 351 03 Växjö. 


