PERSONUPPGIFTSPOLICY
Information enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG, ”GDPR” (General Data
Protection Regulation). Ytterligare information om den nya dataskyddsförordningen finns på
www.datainspektionen.se
Vi på Juridisk assistans värnar om din personliga integritet. Nedan framgår en beskrivning om
hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.
En personuppgift är all slags information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en
levande fysisk person, till exempel namn, adress, e-post och telefonnummer. En känslig
personuppgift är ytterligare känsliga personuppgifter som exempelvis hälsodata, ras eller
medlemskap i fackförening. Behandling av personuppgifter är all hantering av
personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.
Så kallade cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv
ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du
kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator. Du kan
läsa mer om cookies på, www.pts.se, som är post- och telestyrelsens hemsida.
Juridisk assistans behöver vid ett uppdrag hantera dina personuppgifter eftersom det är en
nödvändig del av vårt arbete. Uppgifterna behövs även för att vi exempelvis ska kunna
genomföra nödvändiga jävskontroller. Genom att anlita oss samtycker du till att vi hanterar
dina personuppgifter.
Juridisk assistans behandlar uppgifter såsom namn, adress, e-postadresser, telefonnummer och
personnummer. Vårt arbete innebär också att vi behöver hantera känsliga personuppgifter
såsom exempelvis uppgifter från sjukvården, myndigheter och arbetsgivare. Med anledning
av geografiska avstånd samt korta tidsfrister vid överklagande av beslut är det dessutom ofta
nödvändigt att ta emot och skicka känsliga personuppgifter via mail. Sådan hantering av
känsliga personuppgifter sker endast i samtycke med kunden. I undantagsfall är det
nödvändigt för Juridisk assistans att skicka våra kunders personuppgifter via mail till tredje
part. Det kan exempelvis vara nödvändigt för att säkerställa att en överklagan kommer in i rätt
tid och för att få en skyndsam hantering i ett brådskande ärende. Detta sker endast efter
samtycke från den person uppgifterna gäller. Uppgifterna avidentifieras i den mån det är
möjligt.
Vi kan även komma att överföra personuppgifter inom Juridisk assistans för att bland annat
utföra jävskontroller samt för informations- och kunskapsutbyte. Uppgifterna avidentifieras i

den mån det är möjligt. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående om det
inte är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata dina intressen eller annat berättigat intresse,
om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller om det behövs för att
efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Personuppgifterna kan även lämnas ut
till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att
tillvarata dina intressen.
Personuppgifter som lämnas till oss eller som vi hämtar in efter samtycke från er behandlas
konfidentiellt och skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Personuppgifterna hos Juridisk assistans sparas, i enlighet med Advokatsamfundets
Vägledande regler för god advokatsed, under tio år från dagen för ärendets slutförande, eller
längre tid om det påkallas av ärendets natur.
Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen utgörs av samtycke genom
klientuppdraget och avtalet mellan dig och Juridisk assistans, allmänt intresse samt rättslig
förpliktelse.
Samtliga medarbetare hos JA-personlig assistans omfattas av strikt sekretess.
Det är JA juridisk assistans som ansvarar för dina personuppgifter, org.nr 969787-6309,
adress Strandlyckevägen 5 263 61 VIKEN, tel.nr. 079-301 23 26.
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har lagrade hos oss. Du har
därutöver rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller i vart fall begränsa behandlingen av
felaktiga personuppgifter om dessa inte går att rätta samt rätt att invända mot att
personuppgifterna används för direktmarknadsföring.
Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål
till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, www.datainspektionen.se.
Har du frågor angående Juridisk assistans personuppgiftsbehandling är du välkommen att
kontakta oss på info@juridiskassistans.se

