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PERSONDATAPOLITIK 

 

1.  Generelt 

 

Nærværende persondatapolitik beskriver, hvordan Advokatfirmaet Wittenborn ApS (herefter ”advokatfirma-

et”) behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med advokatfirmaets be-

handling. 

 

De nedenfor anførte retningslinjer håndhæves af alle advokatfirmaets medarbejdere med henblik på at sikre, 

at alle personoplysninger, som advokatfirmaet får kendskab til behandles sikkert og fortroligt. 

 

Advokatfirmaet har oprettet interne procedurer for bl.a. sletning, opbevaring og videregivelse af personop-

lysninger for at sikre personoplysningernes integritet, fortrolighed og sikkerhed.  

 

Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger sker alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål.  

 

Advokatfirmaet viderebehandler ikke dine personoplysninger på en måde, der er uforenelige med disse for-

mål. 

 

Databeskyttelsesindsatsen tager udgangspunkt de risikovurderinger, som advokatfirmaet udfører i forbindel-

se med behandlingen af dine personoplysninger. 

 

2. Dataansvarlig - databehandler 

 

Advokatfirmaet er som udgangspunkt dataansvarlig for de personoplysninger, som advokatfirmaet behandler 

om dig.  

 

Kontaktoplysninger:    Advokatfirmaet Wittenborn ApS 

CVR nr. 37 00 43 08 

Rødovre Centrum 1R, 2. 648 

2610 Rødovre 

 

Kontaktperson:     advokat Jan Wittenborn 

       jan@adv-wittenborn.dk 

       mobil: +45 20 18 33 88 

 

Advokatfirmaet optræder sjældent som databehandler, men du vil modtage information herom, hvis det 

skulle være tilfældet i din sag.  

 

Behandlingen af dine personoplysninger følger dog – uanset om advokatfirmaet er dataansvarlig eller data-

behandler nedenstående principper. 

 

mailto:jan@adv-wittenborn.dk
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3. Formål og behandlingsgrundlag 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger afhænger af din relation til advokatfirmaet, men af-

hængigt at den konkrete sag indsamles personoplysninger til brug for at kunne udøve advokatvirksomhed, 

herunder forbedre advokatfirmaets rådgivning og andre tjenester, opfyldelse af den lovgivning, som advo-

katfirmaet er underlagt (fx Hvidvaskloven og Bogføringsloven) samt at kunne forsvare sig imod eller etablere 

retskrav.  

 

Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger efter følgende hjemmel: 

 

1. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler advokatfirmaet, jf. 

GDPR art. 6, stk. 1, litra c og GDPR art. 9, stk. 2, litra b. 

 

2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn 

til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kon-

trakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b. 

 

3. Behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR 

art. 9, stk. 2, litra f. 

 

4. Behandlingen er nødvendig for, at advokatfirmaet eller en tredjemand kan forfølge en legitim inte-

resse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud 

herfor, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. 

 

5. Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, 

jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a og GDPR art. 9, stk. 2, litra a. 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

 

Advokatfirmaet behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet. De 

personoplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig, afhænger af relationen.  

 

Følgende udgør de kategorier af personoplysninger, som advokatfirmaet oftest behandler. 

 

1. Almindelige personoplysninger som: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-registrering, ting-

lysningsregistreringer, arbejdsforhold, ansættelse, køn, statsborgerskab, ægteskabelig status, fami-

liære forhold, IP-adresse m.v. 

 

2. Fortrolige personoplysninger som: Pasnummer, CPR nr., økonomiske oplysninger (fx lønindkomst, 

lån, investeringer, gæld, formue, bank, regnskaber m.v.), pensions- og forsikringsoplysninger, rets-

sager m.v. 

 

3. Følsomme personoplysninger som: Oplysninger om tilknytning til fagforening og A-kasse, oplysning 

om sygdom og helbred m.v. 
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5. Modtagere af personoplysninger 

 

Advokatfirmaet videregiver i nogle situationer dine personoplysninger til andre aktører, herunder myndighe-

der (fx SKAT og domstolene) og databehandlere (fx IT-udbydere).  

 

I sådanne tilfælde – hvor advokatfirmaet bliver databehandler – indgås en databehandleraftale, som lever 

op til kravene til databehandleraftaler i GDPR art. 28, stk. 3. Advokatfirmaet fører løbende kontrol med så-

danne under-databehandleres vedvarende efterleve reglerne om beskyttelse af persondata (GDPR) og be-

stemmelserne i databehandleraftalen. 

 

6. Overførsel til tredjelande 

 

Advokatfirmaet behandling af personoplysninger finder som udgangspunkt sted inden for EU/EØS. 

 

Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er 

placeret uden for EU/EØS, sikrer advokatfirmaet forud for overførslen af personoplysninger, at overførslen 

sker til et sikkert tredjeland/organisation, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesni-

veauet er tilstrækkeligt, eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer tilstrækkelig garanti for, at 

personoplysninger er beskyttet – fx ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser 

om databeskyttelse. 

 

7. Kilder til indsamling af personoplysninger 

 

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, parter i sager, tredjeparter, offentlige myndigheder, banker, 

forsikringsselskaber, revisorer, domstolene, andre rådgivere, tidligere arbejdsgivere, kollegaer, klienter, dine 

IT-enheder (IP-adresser) og fra de transaktioner, som du gennemfører hos advokatfirmaet. 

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Advokatfirmaet opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som 

de er indsamlet til.  

 

Som udgangspunkt gemmes personoplysninger relateret til sager, i 5 år fra sagen er arkiveret. Specifikke 

sagstyper kan grundet særlige forældelsesregler eller på baggrund af en konkret vurdering opbevares i op til 

30 år. 

 

Hvis du har været tilknyttet en sag som part, gemmer advokatfirmaet dit navn og din fødselsdato af hensyn 

til advokatfirmaets forpligtelse til at kunne søge efter interessekonflikter. 

 

Kopi af identifikationsoplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, 

jf. Hvidvaskloven, som advokatfirmaet er underlagt slettes 5 år efter, at kundens sidste sag er arkiveret, jf. 

Hvidvasklovens § 30, stk. 2. 

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

 

Advokatfirmaet gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering i forbindelse med personoplysninger. 
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10. Retten til at trække samtykke tilbage 

 

Hvis advokatfirmaet helt eller delvist har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, 

har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Du kan i denne forbindelse benytte kontaktop-

lysningerne i punkt 2. 

 

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

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

trækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

11. Dine rettigheder 

 

Du har – som udgangspunkt – i henhold til GDPR art. 15 ret til at få bekræftet, om der behandles personop-

lysninger om dig og få udleveret en udskrift eller en kopi af personoplysningerne (indsigtsretten). 

 

Derudover har du ret til at modtage information: 

 

1. om formålene med behandlingen og oplysning om de berørte kategorier af personoplysninger, her-

under hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig, 

 

2. om de modtagere eller kategorier af modtagere som personoplysningerne er eller vil blive videregi-

vet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer, 

 

3. om det påtænkte tidsrum (hvis muligt), hvor personoplysninger vil blive opbevaret, eller hvis dette 

ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum, 

 

4. om retten til at anmode advokatfirmaet om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller 

begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod en sådan behand-

ling, 

 

5. om retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, og 

 

6. om retten til at få oplysninger om fornødne garantier, hvis advokatfirmaet har overdraget personop-

lysninger til tredjelande. 

 

Retten til indsigt gælder dog ikke, hvis din interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hen-

syn til private interesser, herunder hensynet til dig selv. Dette vil bl.a. omfatte oplysninger omfattet af advo-

katers tavshedspligt, hvorfor der ikke kan gives indsigt i disse oplysninger. 

 

Du har i medfør af GDPR art. 20 ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at 

modtage personoplysninger om dig selv, som du selv har givet til advokatfirmaet (dataportabilitet).  

 

Du har desuden ret til selv at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra ad-

vokatfirmaet, når behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen foretages auto-

matisk. Hvis du udøver denne ret til dataportabilitet, har du også ret til at få transmitteret personoplysninger 

direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Adgangen til dataportabilitet – som 
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navnlig kan være relevant ved advokatskifte – omfatter kun oplysninger, du selv har givet, og vil kun omfat-

te behandlinger, der foretages automatisk, og som baserer sig på et samtykke eller en kontrakt med dig. 

 

I henhold til GDPR art. 16 har du ret til uden unødig forsinkelse at få urigtige personoplysninger om dig selv 

berigtiget af advokatfirmaet (retten til berigtigelse).  

 

Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige 

personoplysninger. Advokatfirmaet er i øvrigt grundlæggende forpligtelse til kontinuerligt at sikre, at der ale-

ne behandles korrekte og ajourførte oplysninger, jf. GDPR art. 5, stk. 1, litra d.  

 

Retten til berigtigelse angår dog alene objektive personoplysninger og ikke subjektive vurderinger. 

 

Du har i medfør af GDPR art. 17 i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig selv registreret hos ad-

vokatfirmaet slettet (retten til at blive glemt). 

 

Du kan blandt andet kræve sletning, hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de 

formål, hvortil de blev indsamlet, hvis dine legitime interesser i at gøre indsigelse mod behandlingen oversti-

ger advokatfirmaets legitime interesser i at opbevare personoplysninger, eller hvis personoplysninger er ble-

vet behandlet ulovligt. 

 

Dog kan du ikke kræve sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, eller 

for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR art. 17, stk. 3, litra b og e. 

 

Hvis advokatfirmaet er forpligtet til at slette personoplysninger efter GDPR art. 17, som har været overladt til 

andre dataansvarlige eller databehandlere, skal advokatfirmaet underrette disse dataansvarlige eller databe-

handlere om, at du har anmodet om at få dine personoplysninger slettet, jf. GDPR art. 19. 

 

Det følger af GDPR artikel 21 og 22, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine 

personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i 

samfundets interesser) eller f (legitime interesser) eller på automatisk behandling, herunder profilering (ret-

ten til indsigelse samt ret til ikke at være genstand for automatiserede afgørelser). 

 

Hvis du gør indsigelse, må advokatfirmaet ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, med-

mindre advokatfirmaet kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interes-

ser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

Denne rettighed gælder dog ikke, hvis behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kon-

trakt mellem dig og advokatfirmaet, hvis behandlingen har hjemmel i lov, eller hvis behandlingen er baseret 

på dit udtrykkelige samtykke. 

 

I henhold til GDPR art. 18 har du ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger (retten til be-

grænsning af behandlingsaktiviteterne), hvis  

 

1. rigtigheden af personoplysninger bestrides af dig, men kun i perioden indtil vi har haft mulighed for 

at fastslå, om personoplysninger er korrekte, 
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2. behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysninger og i stedet anmoder 

om, at anvendelsen heraf begrænses, 

 

3. advokatfirmaet ikke længere har brug for personoplysninger til behandlingen, men de er nødvendige 

for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og hvis 

 

4. du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af GDPR art. 21, stk. 1, men kun i perioden, 

mens det kontrolleres, om advokatfirmaets legitime interesser går forud for den registreredes legiti-

me interesser. 

 

Det følger af GDPR art. 21, stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må sådanne personoplysnin-

ger, bortset fra opbevaring, stadig behandles bl.a., hvis du giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er 

nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

12. Sagsbehandling 

 

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, bliver din anmodning behandlet indenfor maksimalt 30 da-

ge. Hvis sagsbehandlingen mod forventning skulle overstige dette, bliver du kontaktet herom. Hvis din an-

modning ikke kan efterkommes, giver advokatfirmaet med afslaget en begrundet redegørelse herfor. 

 

13. Ændring af denne persondatapolitik 

 

Advokatfirmaet kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden.  

 

Den senest gældende persondatapolitik vil altid være tilgængelig på www.adv-wittenborn.dk. 

 

14.  Datatilsynet 

 

14.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over advokatfirmaets behandling af dine personoplysnin-

ger. 

 

Klagen indsendes til:     Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Telefon: +45 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

 

http://www.adv-wittenborn.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

