
 

 

 

 

 

BEHANDLING AF PERSONDATA 

 

I det følgende kan du læse Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokataktieselskabs (herefter ”HTB”) politik 

for behandling af dine personoplysninger (persondata), som du afgiver, når du besøger vores hjemme-

side www.htbadvokater.dk og anvender hjemmesidens funktionaliteter, og i forbindelse med alle klient-

relationer, eller hvad der kan sidestilles hermed.  

 

Du er i den forbindelse at anse som ”den registrerede”, og vi er at anse som ”den dataansvarlige”. Dette 

er for at sikre dine rettigheder i forbindelse med HTB’s behandling af personoplysninger.  

 

Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring dine rettigheder. 

Personoplysninger er enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der di-

rekte eller indirekte kan identificere en person, dvs. al information, der kan identificere en bestemt per-

son.  

 

Der skelnes typisk mellem tre kategorier af persondata: 

 

- Almindelige persondata (f.eks. navn, adresse og e-mail).  

- Fortrolige persondata (f.eks. cpr-nummer, økonomiske forhold og billeder).  

- Følsomme persondata (f.eks. race/etnicitet, straffeattest, helbredsoplysninger mv.).  

 

Nederst i vores persondatapolitik er en henvisning til persondataforordningen og en henvisning til Data-

tilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys-

ninger om dig.  

 

For vores behandling af personoplysninger vil der være samtykke enten i form af retskrav, retlig for-

pligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse, som overstiger din in-

teresse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. 

 

Hvornår sker indsamlingen 

Inden HTB opretter en sag i vores advokatsystem, Unik Advosys, indhenter vi identifikationsoplysninger 

på dig som klient, hvilket omfatter navn, adresse, kontaktoplysninger (telefon, e-mailadresse mv.), CPR-

nummer (for fysiske klienter), og tilsvarende oplysninger indhentes vedrørende en klients reelle ejere. 

Her sker indhentelsen på vegne af klienten som led i et kontraktforhold (klientrelationen).  

 

Ligeledes kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med ansatte hos HTB 

til brug for en given sag. Her sker indhentelsen ligeledes på vegne af klienten som led i et kontraktfor-

hold.  

 

Vi kan endvidere modtage flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en 

modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere. 
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Hvilke oplysninger indsamles 

De personoplysninger, som HTB indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefon-

nummer og lignende identifikationsoplysninger m.v. Disse oplysninger opbevarer vi på en fysisk og/eller 

en digital sag i Unik Advosys.  

 

Herudover indsamles oplysninger om din færden på hjemmesiden, når dette bliver lagret via cookies. 

Vi anbefaler, at du også læser vores cookiepolitik på www.htbadvokater.dk, der beskriver brugen af 

cookies på hjemmesiden.  

 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne 

HTB indsamler personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og/eller levere en given råd-

givningsydelse til dig. De personer, som kontakter os, accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon 

eller at modtage andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv. Vi kontakter dig kun 

som led i en klientrelation eller for at varetage en klients interesse i en konkret sag. Du har altid mulighed 

for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelse fra os.  

 

HTB’s videregivelse af dine personoplysninger  

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for anden eks-

tern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil. HTB anvender dog databehandlere i driften af 

vores virksomhed, og vi har i den forbindelse som dataansvarlig altid indgået en databehandleraftale 

med den pågældende databehandler. HTB kan endvidere videregive dine personoplysninger til offent-

lige myndigheder eller andre, i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis HTB bliver 

pålagt videregivelse af en kompetent domstol. Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring 

og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysnin-

ger. Disse oplysninger kan du få ved at rette henvendelse til os.  

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.  

 

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 vores ellers lovlige behandling af dine personoplys-

ninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, 

eller i tilfælde hvor vores behandling følger af en interesseafvejning. 

http://www.htbadvokater.dk/
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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 

hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 

du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Lagring af personoplysninger  

HTB opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til 

hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til at give den for-

nødne og kompetente rådgivning. Lovgivningen, f.eks. skattelovgivningen, bogføringslovgivningen, for-

ældelseslovgivningen, i relation til at undgå og forebygge interessekonflikter og hvidvaskningslovgivnin-

gen indeholder specifikke krav til den periode, hvor personoplysninger skal opbevares. 

 

Din ret til indsigt  

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som HTB behandler om dig. Du har endvidere ret 

til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. 

Dette kan ske på abi@htbadvokater.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 92 15 13 

06.  

 

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger  

Hvis du ønsker, at HTB berigtiger eller sletter personoplysninger, som HTB har indsamlet om dig, eller 

ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til 

os. Dette kan ske på abi@htbadvokater.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 92 15 

13 06. 

 

Regler  

De regler, der gælder for HTB’s behandling af dine personoplysninger, findes nedenfor:  

 

- Persondataforordningen  

- Vejledning om de registreredes ret 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, HTB behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
 

http://www.datatilsynet.dk/
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