Arnfred Advokatanpartsselskabs

Databeskyttelsespolitik i rådgivningssager
Indledning

De har anmodet om vores juridiske bistand, eller De er involveret i en
sådan sag, i hvilken forbindelse vi vil behandle Deres personoplysninger.
De vil derfor her kunne læse nærmere om hvilke, hvorfor, hvordan, på
hvilket grundlag og hvor længe vi behandler Deres oplysninger samt
Deres rettigheder under vores behandling.

Hvilke?

Deres personoplysninger vil De enten selv give os, vi vil selv indhente
dem eller de vil blive tilsendt af andre i sagen involverede personer,
myndigheder eller selskaber.
Der kan være tale om almindelige oplysninger såsom navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse, civilstatus, børn, alder, arbejdsplads,
skatteoplysninger, lønindkomst, pensioner, investeringer, bank- og
kontooplysninger, gældsforhold, forsikringsforhold, CVR-registrering, oplysninger i tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen, personbogen m.v.
Der kan yderligere være tale om følsomme oplysninger såsom politisk
overbevisning, religiøs overbevisning, helbredsoplysninger, seksuelle
forhold eller seksuelle orientering, filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, etnisk oprindelse og race.
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Det kan endvidere være nødvendigt at behandle oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser samt Deres cpr.nr.
Hvorfor?

Formålet med behandlingen og anvendelsen af Deres personoplysninger er at yde juridisk rådgivning og bistand inden for rammerne af klientopdraget.

Hvordan?

Deres oplysninger vil blive behandlet på vores elektroniske system, der
er hostet hos en tredjepart, samt i fysiske eksemplarer, opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Deres oplysninger behandles fortroligt og alene af de medarbejdere,
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der er tilknyttet den pågældende sag og om nødvendigt af øvrige medarbejdere i forbindelse med den praktiske håndtering, registrering og
kopiering af modtagne e-mails, breve, dokumenter m.v.
Deres oplysninger kan blive videregivet til andre aktører, såfremt dette
er nødvendigt for at varetage vores klients interesser, herunder eksempelvis til modparter, rådgivere, domstole og myndigheder.
Af samme grund kan Deres oplysninger blive overført til modtagere i
et land uden for EU/EØS.
Grundlag?

Deres almindelige personoplysninger behandles for at kunne rådgive
vores klient i den pågældende sag. Derudover sker behandlingen med
henblik at opfylde kontrakten med vores klient og for at vi kan varetage
vores klients legitime interesse. Hjemlen hertil findes i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f
Derudover behandler vi Deres almindelige og følsomme oplysninger
med henblik på at fastlægge, påberåbe eller forsvare vores klients retskrav. Hjemlen hertil findes i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk.
2, litra f.
Behandlingen af Deres cpr.nr. sker enten på baggrund af Deres samtykke, for at fastlægge, påberåbe eller forsvare vores klients retskrav
eller for at opfylde Hvidvasklovens regler. Hjemlen hertil findes i Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 2 samt nr. 4 i henhold til § 7,
stk. 1.
Deres personoplysninger vil alene blive overført til et land uden for
EU/EØS, såfremt EU-Kommissionen har godkendt landet som et sikkert tredjeland eller der foreligger fornøden garanti for, at personoplysningerne vil blive behandlet forsvarligt. Er dette ikke tilfældet, vil
personoplysningerne alene blive overført på baggrund af Deres samtykke. Hjemlen hertil findes i Databeskyttelsesforordningens art. 45,
46 og 49.

Hvor længe?

Vi opbevarer Deres personoplysninger, så længe der er et sagligt formål hertil.
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Deres personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret i 10 år
fra sagens afslutning med henblik på at opfylde dokumentationskrav
og arkiveringsformål.
For personoplysninger knyttet til en betaling, vil disse dog blive opbevaret i fem år + løbende kalenderår med henblik på opfyldelse af bogføringsreglerne.
Derudover vil Deres stamdata, det være sig navn, adresse, telefonnummer og e-mail blive gemt i 15 år med henblik på kontrol af de advokatetiske regler om interessekonflikt.
Når den angivne opbevaringsperiode er udløbet, vil Deres personoplysninger blive destrueret inden for én måned.
Rettigheder

Så længe vi behandler Deres personoplysninger, har De ret til:
- at tilbagekalde Deres samtykke til behandlingen på ethvert tidspunkt, såfremt De har afgivet et sådant,
- at få indsigt i de personoplysninger om Dem, som vi behandler
samt få adgang hertil ved udskrift eller kopi,
- at få berigtiget urigtige personoplysninger,
- at få slettet Deres personoplysninger, såfremt behandlingen
ikke længere er nødvendig til opfyldelsen af formålet,
- at gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysninger, hvormed vores videre behandling forudsætter, at der fortsat er et legitimt formål hermed,
- at begrænse behandlingen af Deres personoplysninger, såfremt
De mener, at vi ikke længere har behov for at behandle Deres
personoplysninger, eller De har legitime interesser, der går
forud for vores,
- at få transmitteret Deres personoplysninger (dataportabilitet) i
et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, dog alene for
oplysninger De selv har afgivet, og som behandles på baggrund
af et samtykke eller en kontrakt med Dem.

side 4
Kontakt

Ønsker De at kontakte os vedrørende behandlingen af Deres personoplysninger, kan henvendelse ske til:
Arnfred Advokatanpartsselskab, Gammel Vartov Vej 16,
2900 Hellerup, CVR-nr. 2632 2804, tlf. 3330 8686,
e-mail: info@arnfred-advokater.dk.

Klage

Har De bemærkninger til behandlingen af Deres personoplysninger,
kan henvendelse ske til vore ovenstående kontaktoplysninger.
De har derudover mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af Deres personoplysninger. De kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

