PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR KONTAKTFORMULÄR
MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig
för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med
denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR OCH
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
För att kunna kontakta dig för att informera
om och organisera våra evenemang behöver vi
ditt namn och dina kontaktuppgifter. Därför
är behandlingen i denna del nödvändig för att
fullfölja evenemanget du önskar att delta i
genom ifyllandet av kontaktformuläret.
MarLaws behandling av dina personuppgifter
i denna del grundar sig därför på ett
avtalsförhållande mellan dig och MarLaw.
Ditt namn och dina kontaktuppgifter kan
även sparas av MarLaw för att bedriva
marknadsföring. Detta inbegriper olika
former
av
affärsanalyser
avseende
segmentering och liknande. MarLaw kan även
använda
kontaktuppgifterna
för
direktmarknadsföring av våra framtida
evenemang och tjänster. I denna del gör
MarLaw en intresseavvägning där det
berättigade intresset att förse dig med
information och marknadsföring väger tyngre
än skyddet för din integritet. I denna
intresseavvägning väger MarLaw in att du
frivilligt anmält dig och visat intresse för våra
tjänster.
DINA RÄTTIGHETER SOM
REGISTRERAD
Du som är registrerad har rätt att till MarLaw
gratis begära tillgång till dina lagrade
personuppgifter. Om begäran sker vid
upprepade tillfällen har dock MarLaw rätt att
ta ut en skälig avgift för att administrera din
begäran. Begäran ska ske via post och skickas
till Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE
103 61 Stockholm.
Du har som registrerad även rätt att begära
rättning av dina felaktiga eller ofullständiga
personuppgifter samt begära en överföring
personuppgifterna (dataportabilitet).
Du har även rätt att till MarLaw begära
begränsning av behandlingen av dina
personuppgifter samt även begära radering av
uppgifterna.

Du har alltid möjlighet att motsätta dig vår
behandling
av
dina
uppgifter
i
marknadsföringssyfte. Detta kan du enkelt
göra genom att ta kontakt med oss. Vid
invändning
mot
behandlingen
i
marknadsföringssyften kommer MarLaw
omedelbart att upphöra med behandlingen.
MOTTAGARE AV DINA
PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kan komma att lagras
externt hos MarLaws IT-leverantörer. I övrigt
lämnar MarLaw inte ut dina personuppgifter.
ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND
All behandling av dina personuppgifter sker
inom EU/EES.
AUTOMATISERADE BESLUT OCH
PROFILERING
MarLaw använder inte någon form av
automatiserat beslutsfattande (inbegripet
profilering).
LAGRINGSTIDER
MarLaw lagrar dina uppgifter lämnade i detta
kontaktformulär i ett (1) år räknat från din
sista kontakt med oss. Lagringstiden baseras
på en intresseavvägning där MarLaw har ett
berättigat intresse av marknadsföring. Den
registrerades intressen eller grundläggande
rättigheter väger inte tyngre än detta
berättigade intresse.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
VID UPPDRAG
Observera att annan personuppgiftspolicy
gäller vid begäran och fullgörande av uppdrag
inom ramen för advokatverksamhet. Denna
personuppgiftspolicy kan du hitta på
MarLaws hemsida.
KLAGOMÅL
Du har alltid möjlighet att inkomma med
klagomål på MarLaws behandling av
dina personuppgifter
till
Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) (www.imy.se, tel. 08 657 61 00)
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