
                                                                  

Next Advokater KB Address: P.O. Box 7641, SE-103 94 Stockholm Visiting address: Biblioteksgatan 29VII 

Telephone +46 (0) 8 440 30 30. Telefax +46 (0) 8 440 30 33. Reg.no. 969764 - 2073. www.nextlaw.se 

INTEGRITETSPOLICY 

Din integritet är viktig för oss på Next Advokater KB (”Next Advokater”). Därför har vi på Next Advokater upprättat en 
integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du 
har gentemot oss och hur du kan utöva dem. 
 
Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen skicka e-post till personuppgifter@nextlaw.se. 
 
Next Advokater är en affärsjuridisk byrå med svensk och internationell inriktning. Vi erbjuder ett team av erfarna 
advokater, som tillsammans med advokatbyråns biträdande jurister tillhandahåller specialistkompetens. 
 
Vi på Next Advokater förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och 
din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. 
 
1. Om vår hantering av personuppgifter 

1.1. Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är information som kan hänföras till 
dig som person. Med detta menar vi bl.a. ditt namn, din 
adress, ditt telefonnummer, e-postadress, 
kontouppgifter m.m. En personuppgift är alltså varje 
uppgift som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig 

med.  

De personuppgifter som vi hanterar är namn, 
personnummer, e-postadress, bostadsadress, 
telefonnummer, kontouppgifter, medborgarskap samt i 

vissa fall övrig information som du delat med dig.  

1.2. Vad är en hantering av personuppgifter? 

Med hantering av personuppgifter menar vi i denna 
Integritetspolicy allt som vi gör med dina 
personuppgifter, det kan exempelvis vara att vi samlar 
in information, registrerar den i våra system, utför jäv- 
och penningtvättskontroller, skickar ut fakturor m.m., 
men även att lagrar/arkiverar och gallrar i informationen.  

1.3. Vilka personer berörs?  

Next Advokater behandlar personuppgifter om följande 
kategorier av personer:  

• Klient, d.v.s. fysiska personer som antingen 
själva är klienter hos Next Advokater eller som 
är företrädare eller kontaktperson för klienter 
hos Next Advokater. I detta omfattas även 
klientrelaterad information, d.v.s. 
personuppgifter rörande fysiska personer som 
hanteras inom ramen för ärenden inom 
advokatverksamheten. 

• Motpart, d.v.s. fysiska personer som antingen 
själva är motparter till klient hos Next 
Advokater eller som är företrädare eller 
kontaktperson för motpart till klient hos Next 
Advokater. I detta omfattas även 
motpartsrelaterad information, d.v.s. 
personuppgifter rörande fysiska personer som 

hanteras inom ramen för ärenden inom 
advokatverksamheten. 

• Övriga kontakter, dvs fysisk person som har 
kontakt med Next Advokater såsom 
företrädare eller kontaktperson för en potentiell 
framtida klient eller leverantör, såsom 
företrädare eller kontaktperson för en 
samarbetspartner till Next Advokater eller som 
på annat sätt kommer i kontakt med oss utan 
att vara klient. 

1.4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?  

Personuppgifterna lämnas till oss av eller på uppdrag 
av dig, klienten, motpart, motpartsombud, myndighet 
eller annan person som förekommer i uppdraget. Vi 
stämmer även av dina adressuppgifter mot offentliga 
register.  

1.5. Varför hanterar vi personuppgifter? 

Next Advokater behandlar dina personuppgifter för att 
genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) 
penningtvättskontroll, utföra och administrera 
uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för 
redovisnings- och faktureringsändamål. Vi kan även 
komma att behandla dina personuppgifter för 
marknadsföringsändamål. Ytterligare information samt 
lagliga grunder för våra behandlingar se vidare i 
punkten 2.6.  

Next Advokater behandlar aldrig dina personuppgifter 
för automatiskt beslutsfattande. 

1.6. Varför är hanteringen nödvändig? 

Vi har identifierat en laglig grund för hantering av 
personuppgifter vi utför. Vi hanterar personuppgifter i 
följande fall: 

• Samtycke – då du samtyckt till hantering (du 
kan alltid återkalla ett givet samtycke). 

• Avtal – för att fullgöra ett avtal som du eller vår 
klient har ingått med oss. 
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• Rättslig förpliktelse – Penningtvättslagen, 
bokföringslagen samt Vägledande regler för 
god advokatsed ställer i vissa fall krav på oss 
att hantera personuppgifter.  

• Intresseavvägning – I vissa situationer har vi 
gjort en intresseavvägning av hanteringen av 
personuppgifter då vi har bedömt att vårt 
intresse av hantering av personuppgifterna 
väger tyngre än ditt integritetsintresse. 

Next Advokater samlar in och behandlar dina 
personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall 
där Next Advokater har ingått ett uppdragsavtal med 
dig, samt för att administrera uppdraget och tillvarata 
dina intressen. Den lagliga grunden för vår behandling 
av personuppgifter är att den är nödvändig för att 
fullgöra vårt avtal med dig eller vår klient alternativt för 
att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Vi kan även 
komma att behandla dina personuppgifter för att 
genomföra obligatoriska jävskontroller samt i vissa fall 
även penningtvättskontroll – den lagliga grunden för 
denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra 
en rättslig förpliktelse. 

Next Advokater kan vidare komma att behandla dina 
personuppgifter för att skicka information om vår 
verksamhet, nyheter som vi bedömer vara av intresse 
för dig eller annan marknadsföring (berättigat 
intresse/intresseavvägning som laglig grund). 

1.7. Vem/vilka delar vi dina personuppgifter 

med? 

Vi på Next Advokater är mycket restriktiva i att dela dina 
personuppgifter till externa parter.  

Vi kan komma att överföra uppgifter om dig till tredje 
man, såsom domstolar, myndigheter och annan part i 
ditt eller klientens ärende, för det fall det är nödvändigt 
för att inom ramen för ett ärende tillvarata dina eller 
klientens rättigheter, för att vi ska iaktta dina eller 
klientens rättigheter och skyldigheter i egenskap av 
rättsligt ombud för dig, eller efter överenskommelse 
med dig eller klienten, eller för att vi ska fullgöra en 
lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett 
myndighetsbeslut eller beslut av domstol. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, 
myndigheter, motparter och motpartsombud om det är 
nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 

All behandling av dina personuppgifter sker inom 
EU/EES. 

2. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?  

Personuppgifterna lagras under den tid vi enligt 
Advokatsamfundets regelverk är skyldiga att bevara 
akten för uppdraget, dvs. under tio år efter uppdragets 
avslutande (eller den längre tid som uppdragets natur 
påkallar), varefter uppgifterna raderas. Trots det sagda 

kan vi även därefter komma att lagra namn, 
personnummer (eller motsvarande uppgift) och 
uppdragsbenämning för fysisk person som är klient eller 
motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i 
enlighet med Advokatsamfundets regelverk. 

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera 
och marknadsföra Next Advokaters verksamhet sparas 
under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om 
du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande 
kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 

3. Säkerhet 

Vi är måna om att information om dig inte sprids till 
obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. 
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.  

De leverantörer vi har, har förbundit sig att vidta 
motsvarande säkerhetsåtgärder. 

4. Dina rättigheter gentemot oss 

Hantering av personuppgifter ska alltid ske enligt 
gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade 
dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som 
gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen ger dig 
följande rättigheter, förutom om du är motpart eller till 
denne närstående person. 

Rätt till information: Du har rätt att få information om när 
dina personuppgifter hanteras. Du ska få denna 
information både när uppgifterna samlas in och om du 
begär det. Vi tillhandahåller denna information 
kostnadsfritt vid begäran.  

Rätt till rättelse: Vi vill självklart att den information vi har 
om dig är korrekt. Om någon uppgift blivit felaktig har du 
rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig 
korrigerad.   

Rätt att bli raderad: I flertalet fall baserar vi vår hantering 
på tvingande regler i lag. Rätten att radera information 
är därför något begränsad.  

I följande fall har du rätt att få information om dig 
raderad: 

- Personuppgifterna är inte längre nödvändiga 
för de ändamål för vilka vi samlat in dem eller 
på annat sätt hanteras. 

- Om du återkallar ett samtycke som du gett oss 
och hanteringen enbart grundar sig på detta 
samtycke.  

- Om vår grund för hantering är en 
intresseavvägning och du invänder mot denna 
hantering och dina skäl väger tyngre än de skäl 
vi har för hanteringen.  

- Om vi hanterar personuppgifterna på något 
olagligt sätt. 
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- Om lag eller annan författning kräver att vi 
raderar personuppgifterna.  

Rätt till begränsning av hantering av personuppgifter: 
Du har rätt att i vissa fall kräva att hantering av dina 
personuppgifter begränsas för att i framtiden endast 
hanteras för vissa avgränsade syften. 

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot 
vår hantering av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid 
invända mot att dina personuppgifter används för direkt 
marknadsföring. Vid en sådan invändning har vi ingen 
rätt att skicka ut direkt marknadsföring till dig.  

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att få ut 
de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat 
maskinläsbart format och få denna information överförd 
till en annan personuppgiftsansvarig. För att detta ska 
vara möjligt ska hanteringen grunda sig på ett samtycke 
från dig eller på avtal. 

Undantagandet av motpart eller till denne närstående 
person grundar sig på att vår lagstadgade tystnadsplikt 
förhindrar oss att ge ovanstående rättigheter. 

5. Kontaktuppgifter 

Vi på Next Advokater ansvarar för de hanteringar vi gör, 
d.v.s. vi är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att 
följa dataskyddsförordningen. 

Om du har några frågor om vårt arbete med dina 
personuppgifter, eller om du vill få information om vilka 
personuppgifter vi hanterar om dig, personuppgifter 
rättade eller raderade ber vi dig att kontakta oss genom 
att skicka e-post till personuppgift@nextlaw.se. Vi ber 
dig även att nyttja denna mailadress vid eventuella 
klagomål. Du kan självklart även ringa eller besöka oss. 

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter i 
strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta 
Integritetsskyddsmyndigheten vars kontaktuppgifter är 
www.datainspektionen.se,  
telefon: 08-657 61 00, e-post: 
datainspektionen@datainspektionen.se eller adress: 

Integritetsskyddsmyndigheten,  
Box 8114, 104 20 Stockholm 


