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Indsamling af data 

Hos Oldenburg Advokatfirma registrer og behand-

ler vi en række personoplysninger som led i vores 

virke som advokatvirksomhed og i enkelte andre 

situationer, f.eks. ved brug af vores hjemmeside. 

Vi henviser også til vores cookiepolitik som du kan 

finde på vores hjemmeside via følgende link: 

https://www.oldenburg-adv.dk/cookiepolitik/  

 

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager i 

forbindelse med vores sagsbehandling 

Vores juridiske oplysninger er følgende: 

Oldenburg Advokatfirma 

CVR-nr. 42152587 

Havnegade 38 

1058 København K 

Spørgsmål til vores behandling af data kan sendes 

til kontakt@oldenburg-adv.dk. 

 

Formål og grundlag 

Vi behandler data med en række forskellige for-

mål, herunder: 

 

Juridiske ydelser: 

Som klient registrerer og behandler vi oplysninger 

om dig med henblik på at kunne yde juridisk bi-

stand i overensstemmelse med vores aftale. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplys-

ninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk.1, litra b, c, eller f og artikel 9, stk. 2, litra f, 

samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. 

Eventuel behandling af CPR-numre sker i overens-

stemmelse med databeskyttelseslovens § 11, st. 

2. 

 

Markedsføring 

Vi behandler i visse tilfælde oplysninger til brug for 

markedsføring med henblik på at målrette vores 

kommunikation. 

 

Oplysninger indhentet til brug for markedsføring vi-

deregives som udgangspunkt ikke. 

 

Hjemmeside 

Ved brug af vores hjemmesides funktioner, herun-

der kontaktformularer, registrerer vi enkelte oplys-

ninger. 

Oplysninger modtaget i forbindelse med brug af 

vores hjemmesides funktioner videregives som ud-

gangspunkt ikke. 

Ved brug af vores hjemmeside registrerer vi desu-

den cookies. 

 

Jobansøgninger 

Vi behandler oplysninger som vi modtager i forbin-

delse med modtagelse af jobansøgninger. 

Formålet med behandlingen af disse er at finde re-

levante kandidater og gennemføre en effektiv 

rekrutteringsproces. 

Oplysninger modtaget i forbindelse med modta-

gelse af jobansøgninger slettes som udgangspunkt 

efter 3 måneder. 

 

Videregivelse 

Videregivelse af oplysninger sker kun til saglige 

formål, herunder særligt formål der tjener vores kli-

enters interesse i forbindelse med vores sagsbe-

handling. 

Videregivelse sker typisk til domstole, myndighe-

der, modparter og deres rådgivere samt sagsdelta-

gere i øvrigt. 

I visse tilfælde videregiver vi oplysninger for at 

overholde øvrig lovgivning, herunder hvidvasklo-

ven. 

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjelande med-

mindre det er nødvendigt i den konkrete sag. Det 

kunne f.eks. være tilfældet, hvis en af sagens par-

ter befinder sig i et tredjeland. 
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Opbevaring 

Oplysninger opbevares så længe det er nødven-

digt i det konkrete tilfælde, hvorefter oplysningerne 

slettes. 

Længden af opbevaringsperioden afhænger af de 

konkrete oplysninger og deres relevans. Oplysnin-

ger kan opbevares fra 3 måneder og indtil 10 år. 

 

Registreredes rettigheder 

Som registreret har du følgende rettigheder: 

• Ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der 

er registreret om dig. 

• Ret til berigtigelse af de oplysninger der er 

registreret om dig. 

• Ret til i særlige tilfælde at få slettet de op-

lysninger der er registreret om dig. 

• Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse 

mod vores behandling og videregivelse af 

de oplysninger der er registreret om dig. 

• Ret til at modtage de oplysninger der er 

registreret om dig i et struktureret, almin-

deligt anvendt og maskinlæsbart format, 

og anmode om, at vi transmitterer oplys-

ningerne til en anden dataansvarlig (data-

portabilitet) 

 

I forbindelse med anmodninger på baggrund af 

ovenstående rettigheder, vil vi bede om legitima-

tion. 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder på 

www.datatilsynet.dk. 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af 

dine oplysninger, kan dette ske til: 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf. 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk 

 

 


