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Legal notices
Allmänt

Personuppgifter

Wimert Lundgren Advokatbyrå AB (”byrån”) ett svenskt
aktiebolag som är registrerat hos Bolagsverket med org.nr
556983-7569. Byråns säte och adress är Odengatan 106,
113 22 Stockholm. Byråns momsnr är SE556983756901.

På byråns hemsida kan det finnas möjlighet att
prenumerera på nyhetsbrev och möjlighet att registrera sig
för kurser m.m. Den som väljer att göra något av detta kan
komma att bli ombedd att lämna personuppgifter. Byrån
eller den som byrån anlitar kommer endast att använda
uppgifterna för avsett ändamål. Om inget annat anges är
det avsedda ändamålet enbart det uppenbara, t.ex.
distribuera nyhetsbrev eller administrera kurser.

Byrån står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund, Box
27321, 102 54 Stockholm.
För tjänster som utförs av byrån till klienter gäller byråns
Allmänna villkor, som finns tillgängliga på
www.wimertlundgren.se.

Friskrivning
Allt innehåll på byråns hemsida är allmänt hållen
information. Innehållet är således inte avsett att vara eller
användas som professionell juridisk rådgivning i enskilda
ärenden. Det är inte säkert att innehållet är uppdaterat. Den
som använder innehållet på byråns hemsida gör det på
egen risk. Byrån ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Byrån är personuppgiftsansvarig. Den som lämnat
personuppgifter kan när som helst begära att uppgifterna
korrigeras eller raderas. En fysisk person som har lämnat
personuppgifter kan även kostnadsfritt, en gång per år, få
uppgift om vilka personuppgifter som byrån behandlar om
personen.

Ansvarsförsäkring
Byrån har en ansvarsförsäkring för advokatverksamhet.

På byråns hemsida finns länkar till andra hemsidor. Byrån
ansvarar inte för innehållet på dessa hemsidor.

Immateriella rättigheter
Innehållet på byrån hemsida tillhör byrån eller används
med tillstånd från annan rättighetsinnehavare.
Innehåll som används med tillstånd från annan
rättighetsinnehavare, får inte kopieras, spridas eller
användas på annat sätt utan medgivande från byrån.
Innehåll som tillhör byrån får endast användas för icke
kommersiellt bruk och i oförvanskat skick. Med
oförvanskat skick avses i detta sammanhang en exakt
återgivning av hur innehållet presenteras på byråns
hemsida. Det ska alltid framgå att innehållet tillhör byrån
och datum för återgivningen ska alltid anges.
Spridning av fysiska exemplar av innehållet får inte ske
utan skriftligt medgivande.
All annan användning av innehåll som tillhör byrån är
förbjuden utan byråns skriftliga medgivande.
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