
 

 
 
 
 

 
INFORMATION  
Stella Human Juridiks behandling av personuppgifter  
 
Stella Human Juridik behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med 
utförande av vår juridiska kärnverksamhet samt personuppgifter som vi erhåller som 
ett led i administration av företagets verksamhet.  
 
Nedan vill vi informera Dig om följande.  
1) Hur vi behandlar Dina personuppgifter om Du  
a) Anlitar oss för juridiska tjänster eller tar kontakt med oss för förfrågningar om 
juridiska tjänster.  
b) Besöker vår hemsida 
c) Anmäler Dig eller besöker föredrag som hålls av anställd vid Stella Human Juridik.  
d) Är anställd eller uppdragstagare hos kund eller leverantörer till oss eller är anställd 
eller uppdragstagare hos myndighet eller domstol som vi har yrkesmässig kontakt 
med. 
e) Söker anställning eller praktikplats hos oss.  
 
Vi informerar också om  
2) vilka rättigheter Du har och  
3) vem som ansvarar för behandlingen av Dina personuppgifter, dvs vart 
Du ska vända Dig om Du har några frågor eller klagomål. 
 
Informationen som följer nedan har samma numrering som ovan.  
 
1. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER 
 
a) Kunder och de som ställer frågor avseende juridiska tjänster 
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men det är en nödvändig 
förutsättning om Du vill anlita oss. Om Du inte lämnar personuppgifter till oss, kan vi 
inte åta oss något uppdrag, eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och 
penningtvättkontroll. Om det visar sig att ett jävsförhållande föreligger kan vi heller 
inte inleda något uppdrag. För det fall att ett jävsförhållande framkommer i ett 
senare skede, kommer vi att avsluta uppdraget när förhållandet blir känt.  
 
Vi behandlar personuppgifterna för att kunna utföra obligatorisk jävs- och  
penningtvättkontroll, för att utföra och sköta uppdragsavtalet med Dig som kund,  
för att tillvarata dina intressen, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. 
Under 2020 är företaget även anslutet till Svensk E-legitimation vilket möjliggör att 
klientmöten som sker digitalt kan genomföras med säker identifiering. Vid fysiska 
möten sker identifiering med godkänd legitimation som kopieras och sparas i 
klientakten.   
 
Uppgifterna behandlas i första hand på grund av avtal med Dig, men också på grund 
av lagliga skyldigheter vi har som juristbyrå enligt exempelvis bokföringslagen och 
penningtvättlagen och i vissa fall pga att vi har ett berättigat intresse exempelvis av 
att få betalt för våra uppdrag och att kunna skydda oss mot eventuella 
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skadeståndskrav efter utförda uppdrag.  
 
Personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, 
mailadress, uppdragsavtalets innehåll och ibland, (beroende på ärendets art) 
uppgifter om familjeförhållanden eller ekonomisk information, ibland uppgift om 
titel eller arbetsgivare. I våra tids- och arbetsredogörelser (som ligger till grund för 
kommande fakturering), redovisar vi även förekommande kontakter med Dig som 
kund/klient.  
 
Uppgifterna inhämtas huvudsakligen från Dig eller annan som är kund/klient i 
samma ärende, men också från från motpart/motpartsombud eller andra personer 
som kan ha uppgifter av relevans att lämna i ärendet, och kan även kompletteras från 
olika offentliga eller privata register som exempelvis skatteverket, lantmäteriverket, 
banker, försäkringsbolag eller – efter överenskommelse med Dig eller annan person 
som är kund i samma ärende - från värderingsmän såsom mäklare eller 
auktionsförrättare, liksom från domstolar och myndigheter med hänsyn taget till vad 
som är relevant i ärendet.  
 
Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till utomstående i annat fall än  
a) då det särskilt överenskommits mellan Dig och oss, eller 
b) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina 
rättigheter, eller 
c) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgade skyldigheter eller 
efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller  
d) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde) som 
utför uppdrag för vår räkning, eller  
e) om Du inte har betalat för vårt arbete och det blir aktuellt för oss att driva in vår 
fordran den rättsliga vägen, eller 
f) om Du framställer ett skadeståndskrav mot oss och vi behöver föra vår talan 
angående detta.  
 
Insamlade personuppgifter i de fall som leder till uppdragsavtal mellan Dig och oss, 
lagras under tid då uppdraget pågår och efter avslutat uppdrag i ytterligare 10 år, 
eller den längre tid som påkallas av ärendets natur, såvida inte kommande lagar, 
föreskrifter eller rättspraxis tvingar oss att gallra uppgifterna dessförinnan eller 
tvingar oss att behålla uppgifterna längre tid.   
 
Insamlade personuppgifter i de fall som inte leder till uppdragsavtal raderas så fort 
det står klart att det inte blivit eller kan förväntas bli något giltigt uppdragsavtal. 
 
b) Besökare på hemsidan 
När du besöker vår hemsida skapas spår i form av så kallade cookies. En cookie är en 

liten textfil som sparas på din dator. Dessa används av oss eller våra 

tjänsteleverantörer för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och 

säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.   

 

Vår tjänsteleverantör för hemsidan är Torget Getupdated. De cookies som används på 

vår hemsida är de som Google Analytics och Facebook använder. 

 

Här kan du läsa om Cookies via Facebook:  
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https://sv-se.facebook.com/policies/cookies/ 

 

Här kan du läsa om Cookies via Google Analytics:  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage 

 

Den rättsliga grunden för vår användning av cookies på hemsidan är 
intresseavvägning och berättigat intresse. Sedan du informerats om att vi använder 
cookies kan du själv välja bort dem.  
 

Om du inte vill att det ska skapas några cookies när du besöker hemsidor som vår, 

kan du anpassa inställningarna i din egen dator/webbläsare. I webbläsaren kan du 

också radera cookies som lagrats tidigare (historiken). För närmare information om 

hur du ändrar inställningarna i din dator, kan du besöka hjälpsidorna för din 

webbläsare.   

   
c) Besökare föredrag 
Vi håller en del föredrag i egen regi och anlitas ibland att hålla föredrag i regi av 
något annat företag eller en förening e d. 
I de fall då vi anlitas av någon annan till att hålla föredrag i deras regi, har vi inte 
tillgång till besökarnas personuppgifter. Skulle en besökare vid ett sådant föredrag 
välja att lämna sina personuppgifter till oss för att vi ska ta kontakt senare, faller det 
in under punkten 1.a) ovan.  
I det fall då vi håller föredrag i egen regi, samlar vi in uppgift om namn och 
telefonnummer eller mailadress, för kunna anpassa antalet åhörare till aktuell lokal, 
och kunna hålla reda på vilka som har en plats till föredraget samt telefonnummer 
eller mailadress för att kunna ta kontakt om vi måste lämna återbud till föredraget av 
någon anledning. Grund för behandlingen är samtycke. Uppgifterna sparas inte inte 
efter föredraget, såvida vi inte blir anlitade för ett specifikt personligt uppdrag. I så 
fall faller det fortsatta arbetet för den personen in under punkten 1.a). Uppgifter om 
övriga besökare raderas.   
 
d) Anställda och uppdragstagare hos våra kunder, leverantörer eller 
myndigheter  
Vissa av våra kunder är företag. De företräds av fysiska personer vars personuppgifter 
därigenom kommer att registreras i egenskap av ställföreträdare för företaget på 
motsvarande sätt som kunder under punkten 1.a).  
 
Övriga personer som är anställda (eller uppdragstagare) hos företag som är 
kunder till oss - och som vi kommer i kontakt med i samband med uppdrag för den 
anställdes arbetsgivare - kan komma att registreras till namn, företagsmail, 
företagstelefon. Uppgifterna raderas när de inte behövs längre.  
 
Som ett led i vår administration av Stella Human Juridik anlitar vi naturligtvis 
leverantörer av olika slag. Anställda personer (eller uppdragstagare) hos dessa 
leverantörer som vi kommer i kontakt med i samband med att vi köper produkter 
eller tjänster kan komma att registreras till namn, företagsmail, företagstelefon. 
Uppgifterna raderas när de inte behövs längre. 
 

https://sv-se.facebook.com/policies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Vid utförande av våra juridiska tjänster - och ibland som ett led i vår administration 
av Stella Human Juridik - har vi kontakt med olika myndigheter och domstolar. 
Anställda personer hos dessa myndigheter och domstolar kan komma att registreras 
till namn, arbetsmail, arbetstelefon. Uppgifterna raderas när de inte behövs längre.  
 
Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är följande: 
-Ställföreträdare hos kunder eller leverantörer: Avtal. 
-Anställda i övrigt hos kunder, leverantörer, myndigheter och domstolar: Berättigat 
intresse.  
 
 
e) Arbetssökande och praktikplatssökande 
Uppgifter om arbetssökande och praktikplatssökande lagras bara under det att en 
anställningsprocess eller antagningsprocess är pågående. Ansökningar som kommer 
in utan att det är aktuellt att tillsätta någon tjänst eller praktikplats gallras genast. De 
som är intresserade får istället söka igen vid senare.  
 
2. DINA RÄTTIGHETER 
 

• Du har alltid rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om Dig. 

Kopian är gratis att begära en gång per år. Utdraget tillställs Dig normalt sett 

inom 1 månad från begäran. I undantagsfall kan perioden förlängas med upp 

till 2 månader. Informationen tillhandahålls i ett allmänt använt elektroniskt 

format om inget annat begärs. För utlämning av registerutdrag, krävs att Du 

först har legitimerat Dig för oss på ett säkert sätt.  

 

• Rättelse av felaktiga uppgifter, dock inte uppgifter som var korrekta när de 

samlades in.  

 

• Radering av Dina personuppgifter sedan det inte längre finns laglig grund att 
behålla dem. 
 

• Rätt till begränsning av behandlingen av personuppgifter under tid då 
utredning kring uppgifternas korrekthet utreds av oss som 
personuppgiftsansvarig eller om behandlingen är olaglig men Du motsätter 
Dig radering och istället begär begränsning av användningen, eller om vi inte 
längre behöver Dina personuppgifter för ändamålen med behandlingen men 
Du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga 
anspråk. 
 

• Rätt att få framfört rättelser – eller uppgift om radering eller begränsad 
använding - till alla som vi har lämnat ut uppgiften till om det inte blir 
oproportionerligt mycket arbete för oss. Du har rätt att få veta vilka den 
felaktiga uppgiften lämnats ut till.  
 

• Du har rätt att – då det är tekniskt möjligt - få ut de personuppgifter som Du 
har lämnat till oss och som rör Dig själv, i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format för överföring till Dig själv eller till annan 
personuppgiftsansvarig såvida det inte påverkar andras rättigheter på ett 



 

5 (5) 
 

negativt vis.  
 

• Rätt att få information om det inträffar något hos oss, som sannolikt leder till 
hög risk för att Dina personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot 
uppdragsavtal eller annan laglig grund som vi har för att behandla Dina 
personuppgifter. 
 

• Om Du är missnöjd med vår behandling av Dina personuppgifter kan Du 
lämna in klagomål om det Datainspektionen. Du hittar mer information om 
detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se  

 
3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG  
 
Stella Human Juridik (556968-1991) ansvarar för behandlingen av Dina 
personuppgifter hos oss.  
 
Kontaktperson hos Stella Human Juridik är Camilla Walander (jurist och 
verksamhetsansvarig). Kontakta Camilla om Du har frågor eller klagomål gällande 
vår personuppgiftsbehandling, på något av följande vis: 
 
Telefon: 0733-43 46 03 
 
Mail: stella@humanjuridik.se eller camilla.walander@humanjuridik.se 
 
Post: Stella Human Juridik, Karl XI:s väg 33, 302 94 Halmstad  
  
Vi kommer kontinuerligt att följa utveckling av rättspraxis på området GDPR/skydd 
för personuppgifter. I samband därmed kommer vi vid behov att uppdatera denna 
vår integritetspolicy och våra rutiner. Uppdaterade intregritetspolicys kommer att 
läggas ut på vår hemsida.  
 
Denna information uppdaterades senast 2020-11-18 

 

http://www.datainspektionen.se/
mailto:stella@humanjuridik.se
mailto:camilla.walander@humanjuridik.se

