
Helpie Law AB, som kan kontaktas via e-post law@helpie.me, (”Helpie”), är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som 
Helpie behandlar är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter 
knutna till våra klientadministrativa system (exempelvis; namn, adress, telefonnnummer, 
personnummer/fördelsetid, nationalitet, ev motparter etc).  Personuppgifterna samlas in 
från klienterna själv och vissa personuppgifter skapas av Helpie inom ramen för 
uppdragsförhållandet. Klienten tillhandahållande av personuppgifter och Helpies behandling 
av dessa personuppgifter är en förutsättning för att detta avtal ska kunna ingås och fullföljas.  
Ändamålen och de rättsliga grunderna för Helpies behandling av klientens personuppgifter 
är följande: 
 
1. Fullgöra skyldigheter enlig detta avtal och lag 
Personuppgifterna behandlas för att Helpie ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta 
avtal och lag gentemot klienten (vilket utgör den rättsliga grunden för denna behandling). 
Det kan t.ex. handla om att tillvarata klientens intressen och kunna göra en jävsprövning. 
 
2. Säkerhetsändamål 
Personuppgifterna behandlas för att Helpie ska kunna vidta kontrollåtgärder i förhållande till 
vem som lämnas rättsligt biträde och erhåller råd. 
 
3. Administration och utvärdering av uppdragsförhålladnet 
I tillägg till vad som angetts i punkt (1) och (2) ovan behandlar Helpie personuppgifterna för 
att i övrigt administrera, följa upp och utvärdera klientens uppdrag, t.ex. inom ramen för 
Helpies kompetensdatabas. Uppgifterna kan komma att delas med Helpies, partners, t.ex. 
bolag som arbetar med administration, försäkringsbolag och leverantörer. Som en 
konsekvens av ovan delningsaktiviter kan uppgifterna komma att överföras inom och utom 
EU/EES. Om arbetstagarens personuppgifter överförs till ett land, i vilket en adekvat 
skyddsnivå för personuppgifter inte har bedömts föreligga, kommer Helpie att se till att 
lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa en sådan skyddsnivå. Arbetstagaren kan 
kontakta Helpie för information om vilka skyddsåtgärder som vidtagits i förhållande till 
arbetstagarens personuppgifter och hur en kopia av sådana skyddsåtgärder kan erhållas.   
Klienten har rätt att av Helpie att begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör klienten eller att invända mot 
behandling samt rätt till dataportabilitet. Klienten har vidare rätt att ge in klagomål 
avseende Helpies behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Personuppgifterna 
lagras av Helpie under den tid klientförhållandet varar, samt viss tid efter dess upphörande 
om det krävs enligt lag, föranleds av administrativa skäl eller för att Helpie ska kunna göra 
vederbörliga kontroller. 
Genom att godkänna detta avtal bekräftar klienten att denne informerats om hur Helpie 
behandlar personuppgifter.  
 


