Bilag 1 – Oplysninger om min behandling af dine personoplysninger mv.
1. Jeg er den dataansvarlig – hvordan kontakter du mig?
Advokat Ninna Sonne er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om
dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.
Advokat Ninna Sonne
Nytorv 8, 1. sal, 2.
4400 Kalundborg
CVR-nr.: 36 61 55 83
Telefon: 61 72 02 32
Mail: advokat@ninnasonne.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•
•

Det nærmere formål med behandling af oplysningerne er for klienter nærmere beskrevet i
ordrebekræftelsen.
For personer, som ikke er klienter, men som jeg alligevel har oplysninger om, er formålet med
oplysningerne at behandle sagen for min klient.

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af:
•

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at undersøge, om et retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares. Det er nødvendigt for at føre sagen for min klient, at jeg indhenter de
nødvendige oplysninger for at få afklaret, om der er det fornødne grundlag for at sagen kan startes.
Det er endvidere nødvendigt at behandle personoplysninger løbende under sagen, for at gøre
kravet gældende, eller for at afvise modpartens krav.

3. Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•

For personer, der ikke er klienter eller modparter, behandles fortrinsvis oplysninger, som ikke er
følsomme. For klienter behandles endvidere oplysninger, som er følsomme, hvilket da vil være
nærmere beskrevet i ordrebekræftelsen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
•
•
•

Retten, klienten og modparten i den sag, som dine oplysninger vedrører. Endvidere kan
oplysningerne videregives til eksempelvis skønsmænd eller andre, som kommer i spil vedrørende
sagens behandling.
Jeg har databehandleraftale med min regnskabsprogramudbyder, som får kendskab til en del af
oplysningerne om mine klienter i forbindelse med fakturering.
Jeg har databehandleraftale med min computersupport, som får adgang til min computer i
forbindelse med reparation heraf m.v.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysninger om klienter stammer typisk fra klienten selv. Oplysninger om andre vedrørende klientens sag
stammer typisk fra klienten.
I gældssaneringssager stammer oplysninger herudover fra eksempelvis banker, pensionsselskaber,
kreditorer, SKAT og Udbetaling Danmark m.v .
I Personskadesager stammer oplysninger typisk endvidere fra egen læge, speciallæger, fysioterapeuter og
andre behandlere, sygehuse samt forsikringsselskaber m.v.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg opbevarer dine personoplysninger i typisk 5 år.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Du skal være særligt opmærksom på, at hvis mit grundlag for at behandle sine oplysninger ikke hviler på
samtykke, så vil en tilbagetrækning af samtykke ikke gøre en forskel for min behandling af dine oplysninger.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det endvidere ikke lovligheden af min behandling af
dine personoplysninger på baggrund af dit eventuelt tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger
om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis der er uenighed om, hvorvidt oplysningerne
er urigtige eller ej, er jeg berettiget til at fastholde de oplysninger, som jeg mener er korrekte, mod
samtidig ved oplysningerne at registrere din indsigelse mod rigtigheden af oplysningerne.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige
generelle sletning indtræffer. (Typisk efter 5 år)

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må jeg 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 min eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

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.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Advokat Ninna Sonne.

