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1. Allmänt 

Vi på Svensk Familjejuridik AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina 

personuppgifter till oss. Denna policy förklarar hur vi inhämtar, använder, lämnar ut och 

förvarar dina personuppgifter.  

2. Vem är personuppgiftsansvarig? 

2.1 Svensk Familjejuridik AB, med organisationsnummer 559223-8140 och adress Box 100 13, 

781 10 Borlänge, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi 

tillhandahåller tjänster samt vid övriga kontakter med oss, såsom besök på våra kontor eller via 

e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det vi som ansvarar för att tillse att dina 

uppgifter hanteras korrekt och säkert.  

2.2 Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska de som 

besöker en webbplats med cookies få information om det.  

Vi vill informera dig om att vi använder s.k. cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil 

som lagras i din dator, den innehåller inte personinformation, utan hjälper oss att arrangera 

webbplatsen så att den blir unik eller återkommande med funktioner och möjligheter på vår 

webbplats. Dessa används vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast 

besökte den aktuella webbplatsen. Du som användare kan stänga av möjligheten för oss att 

spara cookien på din dator via din webbläsares inställningar. Om du väljer att stänga av cookie 

funktionaliteten kommer dock vissa funktioner på denna webbplats upphöra att fungera korrekt. 

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Vi samlar in och behandlar olika kategorier av personuppgifter om dig som klient i samband 

med att du genomför beställning av våra tjänster eller i samband med att du kontakter oss.  

Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, telefonnummer, nationalitet, kön, ålder, 

arbetsgivare, inkomst, kundidentitetsnummer, identifikationsinformation såsom personnummer 

och organisationsnummer, beställda tjänster, beställningsdatum, beställningshistorik, 

kreditupplysningar, korrespondens med oss, ljudinspelningar av samtal, anteckningar, 

epostkommunikation, datoridentifikation som kan spåra en enskild dator och enheter, 

enhetsinformation, tidzon, operativsystem, IP-adress, platsinformation, utbildningsnivå, 

eventuell känd offentlig eller politisk bakgrund (för att skydda tjänsteman i särskilt utsatta eller 

känsliga befattningar) samt övriga upplysningar som du själv överlämnar eller som i övrigt 

framkommer om dig i samband med uppdragets utförande.  

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund? 

4.1 Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning av våra 

tjänster, besöker vår hemsida eller i övrigt är eller har varit i kontakt med oss eller när de 

överlämnas till oss av dig själv eller inhämtas av oss på andra sätt i samband med utförande av 

det juridiska uppdrag som du anlitat oss för. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen 

för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig 

samt för att vi ska kunna bevaka dina juridiska intressen och rättigheter genom det uppdrag du 

anlitat oss för. 
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5. Syftet med behandling av dina personuppgifter? 

Vi hanterar uppgifter om dig för att ingå eller efterleva redan föreliggande avtal med dig, såsom 

exempelvis utförande av det juridiska uppdrag du anlitat byrån för. Byrån måste även förvara 

vissa av uppgifterna i viss tid för att fullföra skyldigheter enligt bokföringslagen samt sparar 

därutöver vissa uppgifter för att säkerställa sina egna intressen såsom skydd mot brottslighet 

och missbruk och för det fall en rättstvist skulle uppstå där byrån är part.  

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter och lämnas de ut till någon annan? 

6.1 Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de 

ändamål som vi har med dina personuppgifter. Hur lång tiden är beror på den aktuella 

uppgiftens ändamål. Vi tar varje vecka bort personuppgifter som inte längre behöver förvaras. 

6.2 Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till utländska myndigheter om det krävs enlig i 

Sverige tvingande lag eller tvingande myndighetsbeslut. 

6.3 Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till Svenska myndigheter såsom Skatteverket, 

Polismyndigheten, Finansinspektionen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller andra som vi är 

skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt tvingande lag eller myndighetsbeslut. Vi 

är inte skyldiga att rapportera en klients misstänkta eller kända brottslighet, förutom just 

misstanke om terroristfinansiering och penningtvätt. De kategorier av uppgifter som vi i sådana 

eventuella tillfällen lämnar ut är de uppgifter som byrån enligt tvingande lag eller 

myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut. Vi kan även komma att lämna ut dina 

personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna försvara våra egna intressen, exempelvis vid 

överlämnande till Kronofogdemyndigheten vid indrivning av betalning från en f.d klient eller 

vid eventuella egna rättstvister i domstol, tillsynsförfaranden, kontroll och redovisningsåtgärder 

och i sådana dylika myndighetsrelaterade sammanhang där byrån är part och överlämnande av 

viss personuppgift syftar till att skydda byråns intressen eller rätt. 

6.4 Vi kan komma att överlämna dina personuppgifter till i uppdraget anlitad sakkunnig expert 

eller till vår egen underleverantör, exempelvis om en sådan anlitats för utförande av det 

juridiska uppdrag som du beställt. 

6.5 Vi kommer aldrig att sälja eller överlämna dina personuppgifter till tredjeman.  

7. Dina rättigheter? 

7.1 Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och enligt lag. Vi kommer att 

rätta, avidentifiera, ta bort eller lägga till uppgifter allt efter vid varje tidpunkt gällande behov. 

Du kan även begära rättning av felaktiga uppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter 

som förvaras om dig, vid upprepad begäran kan du dock påföras en administrativ avgift för 

handläggningen av en sådan upprepad begäran.  

7.2 Kontakt avseende rättelse eller överlämnande av personuppgifter handläggs (såvida du inte 

är en för oss känd klient) endast genom fysiskt besök på vårt huvudkontor, orsaken till detta är 

för att byrån måste genomföra identitetskontroll innan en individs personuppgifter kan 

överlämnas, orsaken härtill är för att byrån är personuppgiftsansvarig och måste därför enligt 

lag vidtaga erforderliga åtgärder för att skydda personuppgifterna. 


