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Oskarshamns Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter vi tar emot i samband med uppdrag eller som i andra fall 
behandlas i olika sammanhang. Du är inte skyldig att lämna 
personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag 
där dina personuppgifter är nödvändiga för oss för att vi ska kunna utföra 
jävskontroller samt i förekommande fall även penningtvättkontroller. 
 
Förutom ovan nämnda kontroller, behandlar vi även personuppgifter för 
att administrera och utföra uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för 
redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen kan vara nödvändig 
för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse t.ex. som offentlig 
försvarare eller som ett led i myndighetsutövning t.ex. som notarius 
publicus. Uppgifterna kan användas för affärsutveckling, markandsanalys, 
statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla 
och analysera verksamheten görs på grund av vårt intresse att utveckla 
verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 
 
Vi kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i fall 
än då: 

i. det särskilt överenskommits mellan Oskarshamns Advokatbyrå 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 ska fullgöra lagstadgad skyldighet 
eller efterkomma beslut av domstol, myndighet, 
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iv. om vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag 
för vår räkning. 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till domstolar, myndigheter, 
motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina 
rättigheter. 
 
På grund av den skyldighet som Oskarshamns Advokatbyrå AB har enligt 
vägledande regler för god advokatsed, sparas personuppgifter i tio år, 
vilken tid räknas från den dag då uppdraget är slutfört. 
 
Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information från Oskarshamns 
Advokatbyrå om vår användning av de personuppgifter som rör dig. 
Om det visar sig att personuppgifter är felaktiga eller obehövliga kommer 
vi att rätta felaktiga uppgifter samt begränsa behandlingen av 
personuppgifter.  
 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för 
direktmarknadsföringsändamål. Du har vidare rätt att få ta del av dina 
personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller om det är tekniskt möjligt, 
få uppgifterna vidare till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd 
över vår personuppgiftsbehandling kan du lämna ett klagomål till 
Datainspektionen, www.datainspektionen.se  
 
Kontakta oss om du har några frågor angående vår behandling av dina 
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är advokat Nina Ask.   
 


