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Rättsakutens policy för personuppgifter 

Omfattning 

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierad 

eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, adress, födelsedatum och personnummer. 

Denna policy omfattar alla personuppgifter som lämnas av fysiska personer på Rättsakutens 

webbplats och som Rättsakuten på annat sätt erhåller genom sina rutiner för insamling av 

information. 

Personuppgiftsbehandlingen ändamål 

Rättsakuten samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för utförandet av 

sina tjänster. 

Rättsakuten samlar in personuppgifter från klienter för att kunna utföra sitt uppdrag i enlighet 

med uppdragsbeskrivningen. 

Rättsakuten samlar in personuppgifter från andra för att kunna lämna värdefull information om 

sin verksamhet samt för att uppfölja och utveckla sina tjänster.  
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Säkerhet 

Rättsakuten vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra och begränsa 

risken för obehörig åtkomst till personuppgifter. Rättsakuten utbildar kontinuerligt personal om 

hantering av personuppgifter. 

Särskilda kategorier av personuppgifter 

Rättsakuten behandlar inte så kallade särskilda kategorier av personuppgifter, såsom ras eller 

etniskt ursprung, religiös, politisk eller filosofisk övertygelse, hälsa eller sexuell läggning, såvida 

det inte finns någon rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse. 

För vissa tjänsteuppdrag krävs att klienten lämnar information som utgör särskilda kategorier av 

personuppgifter. Klienten kommer att uppmärksammas om detta om han eller hon väljer att 

anlita Rättsakuten för utförandet av sådana tjänster. 

Om den enskilde frivilligt lämnar särskilda kategorier av personuppgifter till Rättsakuten, utan att 

detta begärs, betraktar Rättsakuten detta som att den enskilde lämnat sitt samtycke till registrering 

av uppgifterna. 

Överföring av personuppgifter 

Rättsakuten kommer inte att överföra personuppgifter till annan, såvida det inte finns någon 

rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse. 

För utförande av tjänsteuppdrag krävs att Rättsakuten överför personuppgifter till bland annat 

domstolar och andra myndigheter. 

Rättsakuten kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter som lämnas på vår 

webbplats. 



Sida 3 (3) 
 

 

 
 

 

Godkännande av personuppgiftsbehandlingen 

Genom att använda Rättsakutens webbplats godkänner användaren Rättsakutens behandling av 

personuppgifter i enlighet med denna policy. Genom att lämna information via Rättsakutens 

webbplats godkänner uppgiftslämnaren Rättsakutens behandling av personuppgifter i enlighet 

med denna policy. 

Förändring av personuppgiftsbehandlingen 

Den enskilde kan när som helst begära tillgång till, rättelse av eller radering av sina 

personuppgifter. Den enskilde kan också begära begränsning eller annan förändring av 

behandlingen av personuppgifter. 

Kontaktperson för detta är Fredrik Jörgensen, fredrik.jorgensen@rattsakuten.se. 


