PERSONDATAPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET CARSTEN TOLDERLUND (CVR NR. CVR nr. 39 69 24 06)

Denne underretning gives for at orientere dig om, at Advokatfirmaet Tolderlund (CVR nr. 39 69 24 06), har modtaget
(eller vil modtage) oplysninger om dig. Efter persondatabeskyttelsesforordningens artikel 14 skal der gives dig en række
oplysninger, når der modtages oplysninger om dig fra andre, og jeg skal derfor oplyse dig om følgende:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Advokatfirmaet Tolderlund (CVR nr. 39 69 24 06) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som er og vil blive modtaget om dig, og kan kontaktes på tlf. 41 38 19 05 og på adresse Bopa Plads 2, 2100
København Ø.
Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger med det formål at yde dig juridisk rådgivning og/eller kunne
repræsentere dig under din sags behandling ved domstolene osv. Retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet de behandles for at kunne
opfylde det opdrag, som du har givet Advokatfirmaet om juridisk bistand. Behandling af dine personoplysninger
sker (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i persondatabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,
litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at juridisk bistand forudsætter kendskab til
relevante aktuelle forhold. De oplysninger, vi modtager, vil være dem, som advokaten og evt. modparter mv.
finder relevante for sagen.
Advokatfirmaet kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige og personfølsomme oplysninger
b) Oplysninger om sigtelser for strafbare forhold, straffedomme og lovovertrædelser i øvrigt
Advokatfirmaet videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere i det omfang, det er
nødvendigt for at behandle sagen: Offentlige myndigheder, herunder navnlig domstole, politi,
kriminalforsorgen, databehandlere, læger og andre sundhedspersoner, banker, sagens modpart og/eller dennes
repræsentant.
Advokatfirmaet opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et sagligt formål. De fleste oplysninger vil
dog senest blive slettet 10 år efter en sags afslutning – så længe der er behov for dokumentation. Retsstiftende
dokumenter, som eksempelvis kontrakter m.v., kan opbevares i en længere periode.
Din henvendelse om juridisk bistand til Advokatfirmaet betragtes som samtykke til behandling/opbevaring af
dine personoplysninger, men du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved
at kontakte Advokatfirmaet. 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 tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt.
Du har efter persondatabeskyttelsesforordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,
samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige
tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Advokatfirmaets almindelige
generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Advokatfirmaet 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. Du har i visse tilfælde
ret til at gøre indsigelse mod Advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også
gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du har i visse tilfælde ret til at
modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få
overført personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Ønsker du at klage, vil Advokatfirmaet sætte pris på at høre fra dig først. Hvis der foreligger en fejl, kan denne
måske hurtigt rettes. Men du er altid berettiget til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde,
Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets
vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

