PERSONUPPGIFTSPOLICY (2021:1)
I enlighet med Hedins Juristbyrås professionella
ansvar respekterar vi din integritet och
säkerställer att dina uppgifter behandlas med
den sekretess och den respekt som situationen
kräver.
Denna informationstext beskriver hur dina
personuppgifter kommer att behandlas när du
besöker Hedins Juristbyrås hemsida,
www.hedinsjuristbyra.se ("webbplatsen"), eller
mailar oss.
Informationstexten beskriver även vilka
rättigheter du har som registrerad, samt hur du
kontaktar Hedins Juristbyrå om du skulle ha
frågor kring vår användning av dina
personuppgifter.

3.3 Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av
behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som
sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat
intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex.
om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
3.4 Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du
har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat
och maskinläsbart format, och du har även rätt att få
uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig
när det är tekniskt möjligt.
4. GÄLLER INFORMATIONEN ÄVEN FÖR LÄNKAR TILL
ANDRA SIDOR?
4.1Nej, vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas
när du besöker en hemsida via någon av våra länkar. Se
respektive hemsida för hur de behandlar personuppgifter.
5. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
5.1Hedins Juristbyrå KB, org. nr 9 6 9 7 2 2 - 8 6 4 2,
Alströmergatan 32 R, 112 47 Stockholm är
personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker via webbplatsen.
6. KONTAKT

1. DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
1.1 Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om
dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till
exempel genom att maila oss direkt.
När du mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du
frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer,
postadress, e-postadress, jobbtitel etc.
2. HUR VU BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
2.1 När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter
grundat på vårt legitima intresse av att kunna kommunicera
med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina
personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är
motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt
meddelande. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör
dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för
kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.
3. DINA RÄTTIGHETER
3.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har
om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också
rätt att få en kopia av denna information.
3.2 Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och
kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina
personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är
nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

6.1 Om du har frågor kring hur vi behandlar dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
info@hedinsjuristbyra.se.
7. KLAGOMÅL
7.1 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter
sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även
rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i
Sverige Datainspektionen. Du kan också vända dig till
tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
8. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR
8.1 Denna informationstext uppdaterades i juli 2018. Vi
förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från
tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår
behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på
denna webbplats.

