Generel oplysning til registrerede om behandling af persondata

I forbindelse med at vi driver advokatvirksomhed, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger om dig, hvis du er involveret i en af de sager vi varetager, eller du besøger
vores hjemmeside. At vi ”behandler” dine personoplysninger, betyder at vi fx indsamler oplysninger om dig, bruger oplysningerne til at kontakte dig og opbevarer oplysningerne. Det skriver vi mere om nedenfor.
Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen A/S, Nyhavn 6, 1051 København K, CVR-nr.
20015500 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvilke oplysninger og hvor får vi dem fra?
Hvis vi behandler personoplysninger om dig, kan der være tale om både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger. Almindelige oplysninger er fx navn, adresse, telefonnummer,
emailadresse, arbejdsmæssige, sociale, økonomiske og forretningsmæssige forhold. Om nødvendigt kan vi også behandle oplysninger om dit CPR-nr.
Følsomme oplysninger er oplysninger om helbredsforhold, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold,
race eller etnisk oprindelse, politisk, filosofisk eller religiøs overbevisning, seksuelle forhold eller seksuel orientering, samt genetiske og biometriske data. Af disse oplysninger er der størst
sandsynlighed for, at vi behandler oplysninger om helbredsforhold og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, men det kan ikke udelukkes, at vi behandler de øvrige følsomme oplysninger.
Dertil kommer, at vi kan behandle oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.
For alle oplysninger gælder dog, at vi kun behandler dem, hvis det er relevant for de sager, vi
varetager. At vi kontakter dig og dermed behandler dit navn og emailadresse, betyder derfor
ikke, at vi nødvendigvis også behandler følsomme oplysninger om dig.
Vi kan få oplysningerne fra en række forskellige kilder. Det kan fx være, at vi kontakter den
virksomhed eller offentlige myndighed, hvor du er ansat, og du besvarer vores henvendelse
på vegne af virksomheden. Her vil oplysninger om dit navn og kontaktinformation blive givet
af dig ved besvarelse af vores henvendelse.

SØREN TYGE SØRENSEN ∙ SØREN HOLCK-ANDERSEN ∙ HENRIK HALDBO ∙ LONE EGEDAL ∙ NIELS GADE
Nyhavn 6 ∙ 1051 København K ∙ Telefon 33 11 93 13 ∙ E-mail advokat@adv-nyhavn.dk ∙ www.adv-nyhavn.dk
CVR NR 20 01 55 00
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Vi får desuden oplysninger fra vores klient, som har bedt os behandle sagen. Klienten sender
os fx oplysninger om dit navn, adresse og hvad sagen drejer sig om. Derudover kan vi modtage øvrige oplysninger, hvis vores klient er bekendt dermed, og det er relevant for vores
sagsbehandling.
Vi kan også modtage oplysningerne fra andre, der har kendskab til sagen i øvrigt. Det kan for
eksempel være advokater eller andre, der repræsenterer dig, ligesom personer, der skal vidne
i en eventuel retssag, eller i øvrigt har været involveret, kan give os oplysninger.
Vi vil selv indhente oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.
Derudover kan du selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder. Sådanne oplysninger vil blive registreret og anvendt i sagen.

Hvad bruger vi oplysningerne til, og har vi lov til det?
Sagsbehandling
Hvis vi behandler personoplysninger som led i vores sagsbehandling, er formålet at behandle
vores klients sag og dermed varetage vores klients interesser. Det skal således være relevant
for sagen, før vi behandler oplysningerne.
Vi anvender ikke personoplysningerne om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.
Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger til fx:


Andre parter i sagen og deres advokater



Vores klient



Din, vores klients eller andre parters bank



Din, vores klients eller andre parters revisor



Din, vores klients eller andre parters ejendomsmægler



Domstole, voldgiftsretter eller klagenævn



Din nuværende eller tidligere bopælskommune



Din, vores klients eller andre parters arbejdsgiver



Dit, vores klients eller andre parters pensionsinstitut



Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten
eller skifteretten
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Din, vores klients eller andre parters udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om sagen.



Din, vores klients eller andre parters forsikringsselskab, fx hvis vi skal anmelde
sagen til din retshjælpsforsikring



Auktionshuse, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv



Kreditoplysningsbureauer



Politiet



Vores IT-leverandører, fordi de behandler de oplysninger, vi bruger i vores sagsbehandling, ved at opbevare dem på deres servere. Vores IT-leverandørers behandling af oplysninger er reguleret af en databehandleraftale. Du kan til enhver
tid få oplysninger hos os, om vores leverandører og databehandleraftaler.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Den legitime interesse, der begrunder
behandlingen, er vores klients interesse i at få behandlet sin sag. Vi behøver ikke at indhente
dit samtykke til behandlingen af personoplysninger om dig med dette formål.
Oplysninger om klienter kan derudover behandles som led i opfyldelsen af den aftale vores klient har indgået med os om, at vi varetager klientens interesser. I dette tilfælde er grundlaget
for behandlingen persondataforordningens art. 6 stk. 1 litra b.
Hvis vi behandler oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8 stk. 3, idet vi kun behandler oplysninger om straffedomme og
lovovertrædelser, hvis det sker til varetagelse af en berettiget interesse, der klart overstiger
hensynet til den, hvis oplysninger behandles.
Hvis vi behandler følsomme oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen, baserer vi behandlingen på, at den er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, som angivet i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f). Derudover kan
der være tale om, at de følsomme oplysninger tydeligvis er offentliggjort af dig, hvorfor vi i
det tilfælde kan basere behandlingen på databeskyttelsesforordningens art. 9 stk. 2 litra e).
Behandling af cookies
Hvis du besøger vores hjemmeside, www.adv-nyhavn.dk, så behandler vi oplysninger om dig i
form af cookies. Cookies er en lille tekstfil, som vores hjemmeside lagrer på din computer,
mobiltelefon, tablet mv, når du besøger os. Formålet med behandlingen af personoplysningerne er i denne forbindelse at forbedre funktionen af vores hjemmeside. For oplysninger om
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vores behandling af cookies, se vores cookiepolitik her, http://www.adv-nyhavn.dk/wp-content/uploads/2018/11/Cookiepolitik.pdf
Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.
Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en sag er endeligt afsluttet.
Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på
sagens udfald, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor
længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.
I nogle sager opbevarer vi oplysningerne i længere tid. Hvor den direkte konsekvens af vores
juridiske bistand til vores klient først ses flere år efter, at vi har ydet vores rådgivning, udarbejdet de forespurgte dokumenter eller ført sagen, vil vi opbevare de relevante dele af personoplysningerne på sagen, indtil vi ikke længere risikerer at blive mødt med krav i anledning
af sagens behandling.

Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge rettighederne, skal du kontakte os. Det kan du bedst
gøre med e-mail til: advokat@adv-nyhavn.dk eller med almindelig post her til kontoret. Du
kan også ringe til os på tlf.nr. 33119313, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der
ikke opstår misforståelser.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du kan have ret til at få vores bekræftelse af, at vi behandler dine oplysninger. Du kan også
have ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig, så de efterfølgende er korrekte. Du har
under hensyn til det formål vi behandler oplysningerne til, ret til at få gjort ufuldstændige oplysninger fuldstændige. Dette kan fx ske ved at du sender os en supplerende erklæring, som
herefter indgår i de oplysninger vi behandler om dig.
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Ret til sletning
I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de oplysninger vi har om dig, inden vores almindelige tidspunkt for sletning. Det er fx tilfældet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål oplysningerne blev indsamlet til. Du har også ret til at få slettet oplysninger om dig, hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, fordi
du står i en særlig situation, der begrunder, at vi skal handle anderledes end normalt, og der
ikke er tungtvejende, legitime grunde til at fortsætte behandlingen. Hvis det viser sig, at vi
har pligt til at slette oplysningerne, fordi det fremgår af national eller EU-retlig lovgivning, har
du også ret til sletning.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i 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 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 at vi behandler dine personoplysninger,
selvom vores behandling er lovlig. Det kan være, hvis du står i en særlig situation, der gør, at
vi bliver nødt til at handle anderledes end normalt. Hvis du står i en sådan situation, må vi
ikke længere behandle dine oplysninger, medmindre vi beviser, at der er særligt tungtvejende
legitime grunde til, alligevel at behandle dine oplysninger, der går forud for dine rettigheder.
Vi kan også fortsætte behandlingen mod din indsigelse, hvis det er nødvendigt for, at vi kan
fastlægge eller forsvare retskrav, eller gøre dem gældende.
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 anden uden at vi forhindrer dette. Du har dog kun denne ret, når vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på samtykke eller en kontrakt.
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Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, kan du gøre det til Datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Datatilsynet kan også kontaktes på borger.dk ved brug af digital post.
Før du klager, kan du kontakte os for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse. Det har
du dog ikke pligt til, men vi mener det er mest hensigtsmæssigt for at undgå unødige klager.
Øvrigt
Har du i øvrigt spørgsmål vedr. vores persondatabehandling, kan vi kontaktes via ovennævnte
kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen
Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen

