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Privacy policy 

Our processing of personal data is always in accordance with current 
Swedish data protection legislation. 

Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB (the “law firm” or “we”) is 
the controller of personal data processed by us in the following 
manner. 

We will process personal data received from you or collected by us 
before or in connection with our engagement. Such data mainly 
concern the client, contact details of client representatives and 
counter parties. Also, other persons of relevance for our assignments 
may have their personal data processed by us. It is mainly contact 
information (such as name, title, phone number and e-mail address) 
and information relating to ownership and engagement in corporate 
entities, but also other data of relevance for our assignments. 
Personal data may also be processed in connection with contacts with 
our suppliers. Data will be collected from those concerned, but also 
from other persons and from public or private registers and sources. 

You are not obliged to give us personal data, but if not given we may 
be unable to accept an assignment if we cannot check conflicts of 
interest and make money laundering controls. 

The purposes of the law firms processing of personal data is to 
prepare, performance and administration of our engagements or our 
contractual relationship with external suppliers, including the 
performance of obligatory conflict of interest checks and money 
laundering controls. The legal basis for this processing is, for natural 
persons, the carrying through of our contract with the client. If the 
client is a legal person, the legal basis for the processing is a balance 
of interests, where our and our client’s interest weights heavier than 
the possible contradictory interest in not having the data processed. 
Processing of personal data may also occur in order for us to fulfill 
our legal obligations, such as accounting. Relating to contacts at our 
suppliers, the legal basis is a weighing of interests. This means that 
our interest of administrating the contractual relationship weight 
heavier than possible contradictory interest of not having the data 
processed. 

Personal data processed is saves for as long period of time as is 
necessary considering the purpose of the processing. Personal data 
processed in connection with our assignments will be saved for a 
period of ten years or such longer period of time as the nature of the 
assignment in question requires. 

Personal data may be transferred to courts, other public authorities, 
counter parties and counsels if it is required for protecting the legal 
interests of our clients or if we are legally obliged to make such a 
transfer. Data may also be transferred to our suppliers but is handled 
fully in accordance with the instructions we give to the supplier. 

If we are processing your personal data, you are entitled to receive 
cost free additional information of the processing. If you are 
registered, you are entitled to receive your personal data in a usable 
and machine-readable format. We will ourselves take all reasonable 
measures to ensure that the personal data we process are correct, but 
you can also take a contact with us and request that we correct 
incorrect or incomplete personal data relating to yourself. 

If you are dissatisfied with our processing of personal data you may 
submit a complaint to the supervising authority, the Swedish Data 
Inspection. You can also contact the law firm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integritetsskyddspolicy 

Vi värnar om den personliga integriteten och behandlar alla 
personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgifts-
lagstiftning.  
 
Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån”, ”vi”) är 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som 
beskrivs i det följande. 
 
Advokatbyrån behandlar uppgifter om personer som är relevanta i de 
uppdrag som Advokatbyrån utför. Det rör sig framförallt om våra 
klienter, kontaktpersoner hos våra klienter och deras motparter. Även 
andra personer som förekommer i de uppdrag Advokatbyrån utför 
kan komma att få sina personuppgifter behandlade av Advokatbyrån. 
De uppgifter som behandlas är främst kontaktuppgifter (till exempel 
namn, titel, telefonnummer och e-postadress) och uppgifter om 
bolagsengagemang, men även andra personuppgifter som är 
relevanta för uppdraget kan komma att behandlas. Vissa 
personuppgifter kan också behandlas i Advokatbyråns kontakter med 
leverantörer. Uppgifter samlas dels in från de registrerade själva, 
men kan också inhämtas från andra personer samt från offentliga och 
privata register och källor. 
 
Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men om 
sådana inte lämnas kan vi eventuellt inte åta oss det aktuella 
uppdraget om vi i så fall inte kan genomföra jävs- och penning-
tvättskontroller. 
 
Ändamålen med Advokatbyråns personuppgiftsbehandling är att 
förbereda, utföra eller administrera klientuppdrag eller administrera 
avtalsrelationer med externa leverantörer. Ändamålen är också att 
genomföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller. Den 
lagliga grunden för denna behandling är, avseende klienter som är 
fysiska personer, genomförandet av det avtal vi har med klienten. Är 
klienten ett företag grundar sig behandlingen istället på en 
intresseavvägning, där vårt och vår klients intresse av att 
behandlingen sker väger tyngre än den registrerades eventuella 
intresse av att behandlingen inte äger rum. Viss 
personuppgiftsbehandling sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga 
förpliktelser, till exempel för att sköta vår bokföring.  Avseende 
kontaktpersoner hos leverantörer är den lagliga grunden för 
behandlingen en intresseavvägning. Detta innebär att vårt berättigade 
intresse av att administrera avtalsförhållandet väger tyngre än 
eventuellt förekommande motstående intressen av att behandlingen 
inte äger rum. 
 
De personuppgifter vi behandlar sparas under så lång tid som det är 
nödvändigt med hänsyn till behandlingens ändamål. Personuppgifter 
som behandlas inom ramen för utförandet av uppdrag behandlas 
under tio år eller under den längre tid som uppdragets natur påkallar. 
 
Personuppgifter kan komma att överföras till domstolar, andra 
myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för 
att vi ska kunna tillvarata en klients intresse eller för att vi enligt lag 
eller annan författning måste överföra uppgifterna. Uppgifter kan 
också komma att överföras till leverantörer som vi anlitar, men 
behandlas i sådana fall helt i enlighet med instruktioner som vi ger 
till leverantören. 
 
Alla personer vars uppgifter vi behandlar har rätt att kostnadsfritt få 
ytterligare information om behandlingen. Du som är registrerad har 
också rätt att få del av dina personuppgifter i ett allmänt använt och 
maskinläsbart format. Vi kommer att själva vidta alla rimliga 
åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi behandlar är korrekta, 
men du som är registrerad har också rätt att vända dig till oss och 
begära att vi rättar alternativt kompletterar felaktiga eller 
ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. 
 
Skulle du vara missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du 
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, som i Sverige är 
Datainspektionen. Du kan också kontakta Advokatbyrån. 
 
 


