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Behandling af personoplysninger
i henhold til databeskyttelsesforordningen
1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius ApS er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med opgaver eller på anden måde behandles, når opgaven udarbejdes eller administreres.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius ApS
Snellemark 51
3700 Rønne
CVR-nr. 35 85 49 16
Tlf. 56 95 17 04
Mail: advokat@adv-bohansen.dk
Advokatfirmaet behandler og beskytter dine personoplysninger i henhold til
databeskyttelsesforordningen (GDPR).
2. Formålene med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre det advokatopdrag, vi er antaget til.
Begrebet ”personoplysninger” er i Databeskyttelsesforordningen defineret
som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en
fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en
identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske,
kulturelle eller sociale identitet.
Ifølge Databeskyttelsesforordningen er følgende følsomme oplysninger (udtømmende):
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Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk
overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af
genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en
fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons
seksuelle forhold eller seksuelle orientering.
3. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b-c og f (almindelige oplysninger) og artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger).
Derudover følger det af Databeskyttelsesforordningen artikel 5, at advokatfirmaet altid skal sikre sig at opfylde følgende betingelser:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede,
Behandlingen af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til
udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål,
Personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset
til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles,
Personoplysninger skal være rigtige, hvilket vil sige, at de skal være
korrekte og om nødvendigt ajourførte,
Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er
muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det,
der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles, og
Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og
fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der
sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysningerne, herunder
skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod
hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse
af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

4. Overførsel af oplysninger
Vi vil ikke videregive personoplysninger til andre tredjeparter end i tilfælde,
hvor
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

det er specifikt aftalt mellem advokatfirmaet og dig,
når det er nødvendigt inden for rammerne af en bestemt opgave for at
udøve dine rettigheder,
hvis det er nødvendigt for os for at overholde lovbestemt pligt eller at
overholde myndighedens afgørelser eller retsafgørelser, eller
hvis vi antager tredjeparts serviceudbydere, der udfører opgaver på
vores vegne.

Oplysningerne kan videregives til domstole, myndigheder og modparter, hvis
det er nødvendigt for at beskytte dine rettigheder.
5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i minimum 5 år. Dine ikke-følsomme
personoplysninger sletter vi ikke af hensyn til på et senere tidspunkt at
kunne vurdere risiko for interessekonflikt.
Advokatfirmaet beskytter done personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
vores behandling af oplysninger om dig.
a. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,
samt en række yderligere oplysninger.
b. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
c. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
d. 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.
e. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling
af dine personoplysninger.
f. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få
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overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med
den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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