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Personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter vid 
fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk 

 

Din integritet är viktig för oss på Next Advokater KB (”Next”). Därför har vi på Next upprättat 
en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. 
Personuppgiftspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har i allmänhet, vilka rättigheter du 
har mot oss och hur du kan utöva dessa rättigheter. Policyn beskriver även vår behandling av 
personuppgifter i syfte att uppfylla vår informationsplikt.  

Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt 
kontaktuppgifterna nedan. 

1. Om Next 

Next är en advokatbyrå som biträder våra klienter i juridiska frågeställningar. Vi biträder bl.a. 
filmbolag i tillvaratagande av deras upphovsrätt och behandlar personuppgifter i syfte att göra 
gällande och försvara rättighetsinnehavarens (vår klients) rättsliga anspråk vad avser olovlig 
fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk. 

I samband med tillvaratagande av våra klients intressen behandlar vi personuppgifter. Next 
ansvarar för den behandling vi utför, d.v.s. vi är personuppgiftsansvariga.  

Vi på Next förbinder oss genom denna personuppgiftspolicy att respektera och skydda dina 
personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler 
och andra relevanta normer. I detta arbete tillämpar vi Advokatsamfundets vägledande regler 
om god advokatsed vilka bl.a. fastställer att vi ska utöva vår verksamhet med integritet på ett 
sätt som främjar det goda rättssamhället, vi ska uppträda sakligt och korrekt så att förtroendet 
för advokatkåren upprätthålls samt att vi inte får främja orätt. 

2. GDPR 

Den europeiska Dataskyddsförordningen1 eller GDPR trädde i kraft i maj 2018 och ersatte den 
svenska personuppgiftslagen. Förordningen är direktverkande och gäller såsom lag i alla EU-
stater. 

3. Om vår behandling av personuppgifter 

3.1. Vad är en personuppgift? 

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

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter m.m. 
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De personuppgifter som vi behandlar är  

- Uppgifter hänförliga till dig såsom namn, innehavare av internetavtal och 
kontaktuppgifter  

- Uppgifter hänförliga till teknik såsom IP-adress, nyttjaren av IP-adressen, torrent-
klient/använd mjukvara, internetleverantör och tidsstämplar, 

- Uppgifter hänförliga till fildelningen såsom plats för fildelning (svärm), tidpunkt för 
fildelningen och filer, 

- Uppgifter hänförliga till avtal, domar och myndighetsbeslut, 
- Uppgifter du delgett oss via telefonsamtal, e-post och brev samt 
- Övriga uppgifter hänförliga till tillvaratagande av klientens intresse. 

Uppgifterna ovan avser brott mot upphovsrättslagen och personuppgifterna klassas därför som 
känsliga personuppgifter enligt artikel 10 GDPR. 

3.2. Vad är en behandling av personuppgifter? 

Med behandling av personuppgifter menar vi i den behandling vi gör med dina personuppgifter 
enligt ovan. Med detta avser vi: 

- Insamling och inhämtande av personuppgifter genom extern leverantör, 
- Analys av insamlat material och konstaterande av upphovsrättsintrång, 
- Översändande av personuppgifter till domstol (Patent- och marknadsdomstolen) och 

internetleverantör, 
- Mottagande av personuppgifter från domstol och internetoperatör efter domstolsbeslut, 
- Upprättande av förlikningserbjudande, översändande till berörda personer, 
- Kommunikation med berörda personer angående förlikningserbjudande och 

upphovsrättsintrånget, 
- Administration av betalningar, 
- Vidtagande av rättsliga åtgärder i syfte att tillvarata våra klients upphovsrättsliga 

intressen, 
- Återrapportera till klient samt extern leverantör samt 
- Lagra, arkivera och gallra uppgifterna. 

 

3.3. Vilka personer berörs?  

Next behandlar personuppgifter om personer som laddat ner eller fildelat Nexts klients 
upphovsrättsligt skyddade alster (såsom film och serier). 

3.4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?  

I huvudsak samlar vi in uppgifter från tredje part:  

 Uppgift om IP-adress, nyttjad teknik och delade filer erhåller vi av tredje man som 
samlar in uppgifterna genom övervakning av bit-torrent svärmar genom elektronisk 
övervakning. Uppgifterna är offentliga. 

 Uppgifterna namn och kontaktuppgifter erhålls av internetleverantören efter 
domstolsbeslut.  
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 Vi erhåller även personuppgifter direkt från dig i den kommunikation du har med oss 
såsom nödvändig information för ingående av avtal eller domstolsförfaranden.  

Vi får tillgång till ditt namn och dina kontaktuppgifter efter att domstol prövat och ansett att vi 
visat sannolika skäl för att ett upphovsrättsintrång har begåtts genom att domstolen ålägger 
internetleverantören att ge information om vilken abonnent som hade en viss IP-adress vid en 
specificerad tidpunkt. Domstolen har vid sin prövning vägt de olika parternas intressen mot 
varandra och beaktat hur ingripande beslutet är för dem och bl.a. beaktat att åtgärden är 
proportionerlig.  

3.5. Varför behandlar vi personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillvarata vår klients intresse i syfte att göra 
gällande och försvara rättighetsinnehavarens (vår klients) rättsliga anspråk vad avser olovlig 
fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk och/eller immateriella rättigheter.  

3.6. Varför är behandlingen nödvändig, vad är den lagliga grunden? 

Behandlingarna sker med stöd av en intresseavvägning där vi har bedömt att vårt intresse av 
att behandla personuppgifter för vår klients räkning att göra gällande och försvara sina 
upphovsrättsliga/immaterialrättsliga rättigheter väger tyngre än ditt integritetsintresse.  

Som vi nämnt ovan gör domstolen även en intresseavvägning. 

3.7. Vem/vilka delar vi dina personuppgifter med? 

Vi är restriktiva i att dela dina personuppgifter till externa parter och vi säljer aldrig 
informationen vidare till tredje part. I följande fall delar vi informationen till externa parter.  

 Vi delar personuppgifter med domstol och internetleverantören vid begäran om 
utlämnande om ditt namn, personnummer och adress.  

 I syfte att uppnå en effektiv hantering har vi lagt ut vissa delar av verksamheten till 
externa leverantörer såsom drift av ett ärendehanteringssystem. Dessa leverantörerna 
är verksamma framförallt inom IT. Samtliga leverantörer har skrivit under avtal 
avseende sekretess samt har erhållit riktlinjer om hur de ska behandla personuppgifter. 
Leverantörerna som behandlar personuppgifter har även ingått 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

 I de fall upphovsrättsintrånget är allvarligt delar vi uppgifterna med polismyndighet. 

Vi sprider inte dina personuppgifter utanför EU/EES. 

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?  

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte 
personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling.   

Lagringstiden baseras i flertalet fall på preskriptionstider i lag (10 år), men även de krav 
bokföringslagen ställer på oss (7 år) liksom Advokatsamfundets vägledande regler om god 
advokatsed innebärande krav på oss, då det är nödvändigt, att hålla ett arkiv för information 
som har ansamlats i ett uppdrag (10 år).  
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5. 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 bland annat förlust och obehörig åtkomst.  

Vi ser särskilt strikt på vår advokatetik och den tystnadsplikt denna medför. 

6. Dina rättigheter  

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är GDPR-
förordningen. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter: 

Rätt till information (artikel 13 och 14) Du har rätt att få information om när dina personuppgifter 
behandlas. Du ska få denna information både när uppgifterna samlas in och om du begär det. 
Vi lämnar framförallt information vid insamling av information genom att vid identifieringen av 
dig (genom domstol och internetleverantören) skicka information bl.a. innehållande hänvisning 
till denna policy. Du har även rätt att få denna information kostnadsfritt vid begäran. 

Rätt till tillgång (artikel 15) Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Denna 
rätt är dock begränsad av att den inte får inverka menligt på andras rättigheter eller friheter. 
Till följd av behandlingens karaktär av att tillvarata vår klients intresse att skydda sig mot 
upphovsrättsbrott kommer vi i varje enskilt fall att pröva om denna rätt till tillgång inskränker 
klientens rättigheter och friheter och endast lämna ut sådant som inte har en inskränkande 
karaktär.  

Rätt till rättelse (artikel 16) 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 (artikel 17) Rätten att bli raderad/bli bortglömd begränsas i 
Dataskyddsförordningen. I följande fall har du inte rätt att få information om dig raderad: 

- Om personuppgifterna fortsatt är nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in dem 
eller på annat sätt behandlats och 

- För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18) Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen 
av dina personuppgifter begränsas för att i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade 
syften. Denna rättighet har begränsningar. 

Rätt att göra invändningar (artikel 19) Du har rätt att invända mot vår behandling av dina 
personuppgifter. Denna rättighet är dock begränsad av behandlingar som sker i syfte att 
fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Rätt till dataportabilitet (artikel 20) Rätten till dataportabilitet inträder då 
personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ett samtycke från dig eller på avtal, alternativt att 
behandlingen är automatiserad, något som inte är fallet 

7. I anspråkstagande av rättigheter 
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Vill du utöva dina rättigheter enligt ovan ber vi dig kontakta oss genom kontaktvägarna nedan.  

Då informationen är av känslig natur (de berör misstänkta överträdelser mot lag) och då vi inte 
vill sprida uppgifterna till obehöriga kommer vi att be dig identifiera dig genom en vidimerad 
kopia på din legitimation samt genom att ange numret på din router.  

8. Kontaktuppgifter 

Next Advokater KB ansvarar för den behandling vi utför, 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 behandlar om dig, ta i anspråk dina rättigheter såsom få dina 
personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig i första hand att kontakta oss på  
fildelning@nextlaw.se. Vi ber dig även att nyttja denna mailadress vid eventuella klagomål. Du 
kan även kontakta vår ansvariga för dataskyddsfrågor på ovannämnd adress. Ytterligare 
kontaktuppgifter framgår av det brev du erhållit av oss. 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen 
kan du kontakta Datainspektionen. Datainspektionens kontaktuppgifter är 
www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00,  
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller  
adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 


