
Privatlivspolitik 
Dataansvarlig 

BWP advokatkontor er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på denne hjemmeside og hvis du 
handler med BWP advokatkontor. Vores juridiske oplysninger er følgende: 

BWP advokatkontor 

CVR-nr. 38 32 61 91 
Fælledvej 63, st 
4000 Roskilde 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine oplysninger i anledning af den konkrete sag, du har rettet henvendelse om. Vi kan eventuelt 
også behandle oplysninger i henhold til reglerne om hvidvask, hvis vi modtager oplysninger omfattet af disse 
regler. Vi behandler endvidere dine oplysninger i overensstemmelse med de advokatetiske regler, f.eks. for at 
tjekke om der er interessekonflikter. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af hvidvasklovens §§ 26; stk. 1 og 30, stk. 1, 
jf. stk. 2, retsplejelovens § 126, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a) og artikel 9, stk. 2, a) (samtykke), 
artikel 6, stk. 1, b) (nødvendig for opfyldelse af kontrakt), artikel 6, stk. 1, c) (nødvendig for retlig forpligtelse), 
artikel 6, stk. 1, f) (interesseafvejning) og artikel 9, stk. 2, f) (fastlæggelse af retskrav), databeskyttelseslovens § 8, 
og § 11, stk. 2, 1) og 4). 

Legitime behandlinger, der forfølges med behandlingen: 

Vi kan også modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. fra modparten i sagen eller fra offentlige myndigheder, 
der har relevans for sagen. Det kan både være almindelige oplysninger som nævnt i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6 og følsomme oplysninger som nævnt i artikel 9. Alt efter sagens karakter 
kan der være tale om alle kategorier nævnt i artikel 9. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Oplysningerne kan blive videregivet til parterne i sagen eventuelt til domstolene eller andre offentlige 
myndigheder.  

Opbevaring af dine oplysninger 

Dine oplysninger slettes, når de ikke er længere er nødvendige for de formål de behandles til. Udgangspunktet er, 
at alle oplysninger opbevares i 5 år fra sagens afslutning. Visse oplysninger kan der dog opbevares længere blandt 
andet af hensyn til at afgøre om der foreligger interessekonflikter. 

Din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse mv. 

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt 
en række yderligere oplysninger. 

• Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få 
dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere 
fuldstændige og/eller ajourførte. 



• Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 

• Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger 
begrænset. Hvis du har ret til 

at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser. 

• Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i 
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én 
dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Skriv til bwp@bwpadvokat.dk, hvis du vil vide hvad vi har af oplysninger om dig eller du ønsker at vi skal ændre 
eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig. 

Mere om rettigheder og klage 

De kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger. 
Du finder Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 


