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PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum i verksamheten
är Harvest Advokatbyrå AB (org.nr. 559070-0224) (”Harvest”). Kontakta oss på
info@harvestadvokat.se

eller

adress

nedan

om

du

har

frågor

rörande

vår

personuppgiftsbehandling.
Harvest Advokatbyrå AB
Box 7225
103 89 Stockholm
Tel nr: + 46 (0)8 20 40 11
www.harvestadvokat.se
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INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1

Allmänt
Som advokatbyrå arbetar Harvest med att ge råd och på annat sätt stödja klienter i rättsliga
frågor. I allt arbete följer Harvest gällande lagstiftning och Advokatsamfundets stadgar. Inom
ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter bland annat avseende klienter,
presumtiva

klienter,

leverantörer,

personer

som

söker

anställning

samt

i

marknadsföringssyfte.
Information om Harvest behandling av personuppgifter inom ramen för respektive område och
funktion framgår i avsnitt 2.2 – 2.5 nedan.
Information om den gemensamma behandling av personuppgifter som sker av Harvest och
Passacon AB i samband med programmet GDPR Excellence beskrivs i Bilaga 1.
2.2

Klienter/potentiella klienter
Ändamål och laglig grund
Harvest behandlar personuppgifter för att upprätta offerter, genomföra obligatorisk jävskontroll
och åtgärder för klientkännedom, utföra och administrera uppdraget, tillvarata klientens
intressen, administrera klientregister samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Lojalitetsplikten gentemot klienter är en central del i advokatverksamheten. Detta innebär
bland annat att det inte får föreligga jäv, vilket Harvest enligt Vägledande regler för god
advokatsed är skyldig att pröva innan Harvest åtar sig ett ärende. I jävsprövningen görs en
genomsökning av klientregistret efter uppgifter som kan visa att en jävssituation föreligger.
Ändamålet med behandlingen är således att säkerställa att en jävsituation inte föreligger, vilket
är en viktig del i Harvests lojalitetsplikt mot tidigare, nuvarande och blivande klienter.
Harvests klientbas består till övervägande majoritet av juridiska personer. Fysiska personer
förekommer dock också i begränsad omfattning. Vid jävs- och klientkännedomskontroll i de
fall där klienten är en juridisk person behandlas till exempel personuppgifter som rör den
juridiska personens kontaktpersoner, firmatecknare och anställda. Laglig grund för processen
är då ett berättigat intresse som härrör från avtal med klienten (den juridiska personen). I det
fall klienten är en fysisk person har Harvest direktkontakt med den registrerade och den lagliga
grunden är då avtal. Därutöver grundar sig behandlingen i rättslig förpliktelse då Harvest är
skyldig att följa Vägledande regler för god advokatsed.
Utöver jävsprövningen framgår av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism att advokatbyråer omfattas av skyldighet att ha kännedom om kunden
innan en affärsförbindelse med kund etableras. Grunden för de åtgärder för klientkännedom
som utförs av Harvest, vari personuppgifter behandlas, är således rättslig förpliktelse. Den
behandling som sker för redovisnings- och faktureringsändamål grundas dels på Harvests
fullgörande av avtal med klient, dels på Harvests skyldighet att uppfylla de rättsliga förpliktelser
som åligger oss enligt bokföringslagen (1999:1078) och Vägledande regler för god
advokatsed.
Harvest behandlar också personuppgifter i syfte att på ett rättssäkert och effektivt sätt hantera
förfrågningar från en potentiell klient som kan vilja anlita oss. Laglig grund för denna
behandling utgörs av avtal och ett berättigat intresse att kunna bemöta förfrågningar och
skicka offerter.
Kategorier av personuppgifter
Harvest hanterar följande kategorier av personuppgifter.
När klient utgörs av en juridisk person:
•

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer till
kontaktperson, firmatecknare och anställda, samt

•

uppgifter om verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman såsom namn, adress
och personnummer.

När klient utgörs av en fysisk person:
•

namn, adress, personnummer och e-postadress,
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•

uppgifter om verklig huvudman såsom namn, adress och personnummer,

•

uppgifter om närstående såsom namn och yrke/funktion, samt

•

uppgifter om närstående till verklig huvudman såsom namn, yrke/funktion samt relation
till verklig huvudman.

I enstaka fall kan också en beskrivning av ärendet som ges till Harvest av en potentiell klient
innehålla personuppgifter.
Inom ramen för åtgärderna för klientkännedom kan Harvest därutöver komma att behandla
personuppgifter om klient, verklig huvudman/alternativ verklig huvudman samt närstående till
klient och verklig huvudman/alternativ verklig huvudman i samband med kontroll av förekomst
av PEP (Politically Exposed Person), såsom namn, yrke/funktion samt relation till verklig
huvudman.
Mottagare av personuppgifter
De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är, utöver Harvests anställda, Harvests
externa IT-leverantör, systemleverantör för tidsredovisning och fakturering, systemleverantör
för utskick av nyhetsbrev samt anlitad extern leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster.
Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Harvest enligt Vägledande
regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den
längre tid som påkallas av ärendets natur.
De personuppgifter som insamlats inom ramen för åtgärder för klientkännedom behåller
Harvest under pågående klientförhållande och därefter under tio år från avslutat
klientförhållande.
Lagring av personuppgifter sker också i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende
beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa fall lagras uppgifter i sju
år från faktureringstillfället (rörande bokföring) och tio år (rörande beskattning och
preskriptionstider).
Vad gäller personuppgifter som behandlas inom ramen för ett offertförfarande som resulterar
i ett klientförhållande lagras dessa under tio år i enlighet med den rättsliga förpliktelse som
föreligger enligt ovan. För det fall offerten inte utmynnar i ett uppdrag lagrar Harvest
uppgifterna under ett år baserat på vårt berättigade intresse att behålla information om vilka
vi tillställt offerter och innehållet i dessa.

3(10)

2.3

Marknadsföring
Ändamål och laglig grund
Marknadsföring sker på tre olika sätt:
•

utskick av nyhetsbrev,

•

inbjudan till seminarier, samt

•

inbjudan till andra event.

Utskick av nyhetsbrev sker för två ändamål. För klienter där Harvest tillhandahåller en
compliancefunktion utgör nyhetsbreven en del av den avtalsbaserade tjänsten i syfte att
uppdatera klienter och deras anställda på regelförändringar och annan information som är
relevant för klientens verksamhet. Den lagliga grunden för detta ändamål är följaktligen avtal.
För andra mottagare av nyhetsbrev utgör utskick av nyhetsbrev en marknadsföringsåtgärd.
Den lagliga grunden är i dessa fall antingen samtycke som ges vid anmälan till prenumeration
på nyhetsbrev eller berättigat intresse då mottagarna kan dra nytta av innehållet i
yrkessammanhang.
Harvest anordnar seminarier och andra event där inbjudan skickas ut till klienter och andra
intressenter, dels i marknadsföringssyfte, dels i syfte att informera en bred publik om till
exempel ny lagstiftning eller rättspraxis. Den lagliga grunden är i dessa fall antingen samtycke
som ges vid intresseanmälan att erhålla inbjudningar eller berättigat intresse då mottagarna
kan dra nytta av innehållet i yrkessammanhang.
Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte är namn och e-postadress till klient
och andra intressenter, anställd hos klient eller annan av klienten angiven kontaktperson.
Mottagare av personuppgifter
De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är, utöver Harvests anställda, Harvests
externa IT-leverantör. Vid utskick av nyhetsbrev och inbjudningar använder Harvest en extern
plattform vilket innebär att uppgifterna överförs till denna systemleverantör.
Lagring av personuppgifter
För att underlätta framtida utskick behåller vi sändlistor. Harvest gallrar fortlöpande sändlistor,
dels om en klient inte längre har ett uppdragsavtal avseende compliance med Harvest, dels
om den registrerade avböjt fler utskick. Vi tillser även att den mellanlagring av e-postadresser
som äger rum i utskicksprogrammet raderas efter att varje utskick är genomfört.
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2.4

Rekrytering
Ändamål och laglig grund
För att Harvest ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande i ett
rekryteringsförfarande samlar vi in och behandlar personuppgifter. Det övergripande
ändamålet med en rekryteringsprocess är att Harvest ska kunna anställa personer med rätt
egenskaper till ledig befattning. Vi kan även komma att spara personuppgifterna i vår CVdatabas i syfte att kontakta den sökande vid framtida rekryteringar. Laglig grund för
behandlingen utgörs av ingående av avtal samt Harvests berättigade intresse att kunna ta
emot och hantera en ansökan om anställning. När en sökande laddar upp CV och ansökan i
vår CV-databas inhämtas samtycke för behandlingen samt lagring.
Kategorier av personuppgifter
Inom ramen för en rekryteringsprocess hanterar Harvest följande kategorier av
personuppgifter:
•

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer till
den sökande,

•

i förekommande fall, fotografi på den sökande,

•

uppgifter om sökandens tidigare arbetslivserfarenhet, samt

•

kontaktuppgifter till eventuella referenser som lämnas av den sökande.

Mottagare av personuppgifter
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen delägare hos Harvest samt
andra anställda involverade i rekryteringsprocessen. Harvest använder även en extern
leverantör för tillhandahållande av CV-databas till vilken den sökande laddar upp ansökan
samt CV.
Lagring av personuppgifter
Harvest behåller personuppgifterna under rekryteringsprocessen. Gallring av inhämtade
uppgifter för de som inte erbjudits anställning sker efter två år i enlighet med
diskrimineringslagen.
Vi kan också komma att spara ansökningar från kandidater som är intressanta för framtida
rekryteringar i vår CV-databas. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt två år. Den
registrerade har dock alltid möjlighet att motsätta sig sådan framtida kontakt genom att
återkalla sitt samtycke.
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2.5

Samarbetspartners/leverantörer
Ändamål och laglig grund
Harvest behandlar personuppgifter för att generellt kunna administrera avtal med
samarbetspartners/leverantörer, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till
leverantören som Harvest kan ha avseende de varor eller tjänster som Harvest köper. Laglig
grund utgörs av avtal. Vissa personuppgifter kan också behandlas med stöd av en
intresseavvägning eller på grund av att Harvest har en rättslig skyldighet till det, exempelvis
personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.
Kategorier av personuppgifter
Harvest behandlar personuppgifter avseende företrädare för leverantörer som vi har eller
avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn,
telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel.
Mottagare av personuppgifter
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är, utöver Harvests anställda, Harvests externa
IT-leverantör, systemleverantör för tidsredovisning och fakturering samt anlitad extern
leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster.
Lagring av personuppgifter
Harvest lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
behandlingen. Harvest genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter
och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen upphört.
Harvest kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland
annat för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Harvest, för att säkerställa
uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende beskattning eller bokföring. I dessa
fall sparas därför personuppgifter i sju år (bokföring) respektive tio år från avtalsförhållandets
upphörande.
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ANVÄNDNINGEN AV COOKIES
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver
och sparas på besökarens webbläsare eller enhet. På www.harvestadvokat.se använder vi
följande cookies:
1) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats). Hos oss används
dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics.
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De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster
behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för besökaren. Vi
använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra
tjänster och för att spara vissa funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du
kan läsa mer om cookies specifikt för Harvest på www.harvestadvokat.se.
Som besökare på vår webbplats kan du samtycka till att cookies används och lagras. Du kan
när som helst återkalla ditt samtycke till att cookies används för ovan angivna ändamål. Det
gör du genom att ange i webbläsarens inställningar att du inte vill tillåta cookies. Om du väljer
att inte tillåta cookies kan du ändå använda vår webbplats, men användningen av vissa
funktioner och delar av vår webbplats kan vara begränsad.
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DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Som registrerad har du i vissa fall rätt att begära information från Harvest om användningen
av de personuppgifter som rör dig. Harvest kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta
eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa användningen av sådana uppgifter. Du
har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Som registrerad har du även rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format
eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Det bör dock noteras att rätten till tillgång till uppgifter inte gäller sådana uppgifter som
omfattas av advokatens tystnadsplikt och som Harvest därmed inte får lämna ut enligt
Vägledande regler för god advokatsed. Harvest kan därför komma att neka en begäran från
en registrerad om att utöva rättigheterna ovan.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen
(www.datainspektionen.se).
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HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Harvest använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Harvest har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust,
förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina
personuppgifter för att Harvest ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.
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6

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART
Harvest kan, från tid till annan, komma att överlämna information till relevant tredje man
(inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För
att i varje sådant fall säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har
Harvest som rutin att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med varje extern part som
behandlar personuppgifter för vår räkning.

7

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Harvest behandlar i huvudsak personuppgifter inom EU/EES. För det fall överföring sker till
tredje land kommer Harvest säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning.
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INTERN STYRNING
Harvest har upprättat interna riktlinjer för hantering av personuppgifter.

9

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
Harvest förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn. Vid materiella
ändringar i integritetspolicyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad
som anges i integritetspolicyn, kommer Harvest att informera om detta på lämpligt sätt.
_____________
Denna integritetspolicy är upprättad den 21 februari 2020.
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Bilaga 1
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR GDPR
EXCELLENCE

Passacon AB (Passacon) och Harvest Advokatbyrå AB (Harvest) har tillsammans tagit fram
programmet GDPR Excellence. Inom ramen för det programmet behandlas personuppgifter på det sätt
som beskrivs nedan1.
Det övergripande ändamålet med den här processen är att planera och genomföra programmet
inklusive marknadsföring. De lagliga grunderna är berättigat intresse (steg 1 och 2: i
intresseavvägningen har vi vägt in att det rör sig om riktad marknadsföring) och avtal (de som anmäler
sig till programmet ingår ett avtal med oss (steg 4-5).

1. Erbjudande

2. Utskick

3. Anmälan

4.
Genomförande

5. Efterarbete

1. Erbjudande. Vi tar gemensamt fram informationsutskick och erbjudanden kopplade till programmet.
För detta behandlas i första hand namn och kontaktuppgifter på ansvariga hos Passacon och Harvest.
2. Utskick. I det här steget gör vi utskick utifrån den tänkta målgruppen: personer som har stor
erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor juridiskt och/eller praktiskt. Inbjudningar skickas till
befintliga kunder men också andra som vi tror kan vara intresserade (personuppgifter hämtas från våra
nätverk och från personer som visat intresse för frågorna på sociala medier). Rör det sig om ett
kostnadsfritt seminarium eller andra erbjudanden som riktas brett lägger vi ofta också ut inbjudan på
hemsidorna och på LinkedIn-sidorna. De personuppgifter vi behandlar är mejladresser och namn på
mottagare. I inbjudningar finns också namn på talarna angivna. På sociala medier och hemsidor kan
cookies sparas.2

1

Företagen har gemensamt tagit fram den här processbeskrivningen, vilket innebär att den kan ses som ett inbördes
arrangemang. Den som har frågor eller vill utöva sina rättigheter kan vända sig till båda företagen. Kontaktuppgifter finns i
integritetspolicyerna som är publicerade på hemsidorna www.passacon.se och www.harvestadvokat.se. I integritetspolicyerna
finns också information om den registrerades rättigheter.
2

Vi använder inte sådana uppgifter till annat än att titta på statistik genererade av hemsidan/det sociala mediet. Sociala medier
och sökmotorer kan komma att använda personuppgifter för sina egna ändamål.
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3. Anmälan. I det här steget får vi in anmälningar (de skickas till vår gemensamma e-postadress
gdprexcellence@harvestadvokat.se. Harvest gör en förteckning över deltagarna (namn och epostadress).
Vi skickar en bekräftelse när vi fått anmälan via mejl. Vi beställer också förtäring (vi delar inga
personuppgifter till leverantören) utifrån anmälningslistan.
I detta steg fakturerar Passacon deltagarna och sparar underlag för bokföringsändamål (laglig grund för
detta är rättslig förpliktelse; bokföringslagen). I den ekonomiska avstämningen mellan bolagen behöver
inga personuppgifter rörande deltagare delas.
4. Genomförande. I det här steget genomförs event inom programmet. Inför detta skickar vi ut agendor
(namn på talare anges). Vi förbereder vissa inslag genom att stämma av med talare vilket också kan
leda till personuppgiftsbehandling (kontaktuppgifter och tankar om ämnen). Vi behandlar inga ytterligare
personuppgifter i detta steg.
5. Efterarbete. I detta steg genomför vi efterarbete. Ibland skickar vi ut presentationen till deltagare
som bett om den.
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