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INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

 

 

Indsamling af personoplysninger 

Som led i vores rådgivning og sagsbehandling modtager vi en række personoplysninger. Vi modtager  

normalt oplysningerne enten fra klienten selv, eller klienten har bedt andre om at sende dem til os, og 

har dermed samtykket i, at vi har og behandler oplysningerne. Vi modtager også personoplysninger fra 

Domstolene eller fra modparter, som vi behandler uden særligt samtykke. 

  

Efter EU´s databeskyttelsesforordningen skal vi give en række oplysninger, når vi modtager personop-

lysninger om dig, bortset fra i de situationer hvor vi har modtaget tavshedspligt, eller har modtaget 

oplysningerne fra modparten eller Domstolene, eller oplysninger der er undergivet vores tavshedspligt.  

 

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger vi har modtaget på dig. Vores kontaktoplysninger fremgår 

til højre på denne side. 

 

Formål med behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, 

• Navn 

• Adresse 

• E-mailadresse 

• Telefonnummer 

• Evt. fødselsdato hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling 

• Evt. cpr.nr. hvis det er nødvendigt for vores sagsbehandling 

• Evt. billedlegitimation, hvis det kræves efter hvidvaskreglerne. 

Vi behandler oplysningerne udelukkende til brug for din sag hos os.  

 

Opbevaring af personoplysninger – adgang til personoplysninger 

Dine personoplysninger opbevares fysisk på papir og/eller digitalt i vores it -system.  

 

 

 

Alle advokatvirksomhedens medarbejdere kan deltage i sagsbehandling på alle sager, og alle advokat-

virksomhedens medarbejdere vil derfor have adgang til personoplysningerne.  
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Dine personoplysninger videregives ikke til andre, med mindre det er et nødvendigt led i sagsbehand-

lingen.  

 

Sletning af personoplysninger 

Hvis vi på grund af hvidvaskregler har modtaget legitimation fra dig, bliver den slettet 5 år efter sagens 

afslutning. Vi kan ikke med sikkerhed sige hvornår øvrige personoplysninger bliver slettet. De opbeva-

res som udgangspunkt i 10 år efter sagens afslutning. 

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 

kontaktoplysninger, der fremgår på forrige side. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-

ningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først v irkning fra dette tidspunkt, og det 

betyder at vi standser behandlingen af din sag. 

 

Dine rettigheder i øvrigt 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys-

ninger om dig.   

• 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.  

• Ret til sletning 

I særlige 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 visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret  

til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbeva-

ring – 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 eller lovlige behandling af dine personop-

lysninger.  

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en an-

den uden hindring. 
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Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 

du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uti lfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

