Advokat Peter Boholdt
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 37467464
Teknikerbyen 5
Søllerød
2830 Virum
(”Advokatfirmaet”)
OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
_____
Det følgende gælder kun for personoplysninger om enkeltpersoner.
Det følgende gælder ikke oplysninger om virksomheder eller andre
juridiske enheder. Oplysninger i forbindelse med
enkeltmandsvirksomheder kan dog udgøre personoplysninger, hvis de
giver mulighed for at identificere en fysisk person. Reglerne
gælder også for alle personoplysninger vedrørende fysiske personer
i forbindelse med en erhvervsaktivitet.
Indsamling af personoplysninger
Som led i Advokatfirmaets rådgivning og sagsbehandling modtager
Advokatfirmaet en række personoplysninger. Advokatfirmaet modtager
normalt oplysningerne enten fra Klienten selv, eller fordi
Klienten har bedt andre om at sende oplysningerne til
Advokatfirmaet og dermed samtykket i, at Advokatfirmaet har og
behandler oplysningerne. Advokatfirmaet modtager også
personoplysninger fra domstolene eller fra modparter, som
Advokatfirmaet behandler uden særligt samtykke.
Efter EU’s databeskyttelsesforordningen skal Advokatfirmaet give
en række oplysninger, når Advokatfirmaet modtager
personoplysninger. Dette gælder dog ikke i de situationer, hvor
Advokatfirmaets medarbejder(e) har tavshedspligt, eller
Advokatfirmaet modtaget oplysningerne fra modparten eller
domstolene.
Dataansvarlig
I Advokatfirmaet er advokat Peter Boholdt dataansvarlig for de
personoplysninger, der modtages og behandles.
Peter Boholdts kontaktoplysninger er advokat Peter Boholdt,
Teknikerbyen 5, Søllerød, 2830 Virum, advokat@peterboholdt.dk,
telefon 91 55 91 00.
Formål med behandling af personoplysninger
Advokatfirmaet behandler følgende personoplysninger navn, adresse,
e-mailadresse, telefonnummer, evt. fødselsdato hvis det er
nødvendigt for sagsbehandlingen, evt. CPR-nr. hvis det er
nødvendigt for sagsbehandlingen, evt. billedlegitimation, hvis det
kræves efter hvidvaskreglerne.
Advokatfirmaet behandler udelukkende oplysningerne til brug for
sagen.

Opbevaring af personoplysninger – adgang til personoplysninger
Personoplysninger opbevares fysisk på papir og/eller digitalt i
Advokatfirmaets it-system.
Alle Advokatfirmaets medarbejdere kan deltage i sagsbehandling på
alle sager, og alle Advokatfirmaets medarbejdere vil derfor have
adgang til personoplysningerne.
Personoplysninger videregives ikke til andre, medmindre det er et
nødvendigt led i sagsbehandlingen.
Sletning af personoplysninger
Hvis Advokatfirmaet i medfør af hvidvaskreglerne modtager kopi af
legitimation (f.eks. i form af sundhedskort, pas og/eller
kørekort), slettes kopien af legitimationen 5 år efter sagens
afslutning.
Øvrige personoplysninger opbevares som udgangspunkt i 10 år efter
sagens afslutning.
Retten til at trække samtykke tilbage
Klienten har til enhver tid ret til at trække sit samtykke til
behandling af sine personoplysninger tilbage. Dette kan Klienten
gøre ved at kontakte Advokatfirmaet.
Hvis Klienten vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det
ikke lovligheden af Advokatfirmaets behandling af sine
personoplysninger på baggrund af sit tidligere meddelte samtykke
og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis Klienten tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først
virkning fra det tidspunkt, Advokatfirmaet modtager meddelelse
herom.
Hvis et samtykke til behandling af persondata tilbagetrækkes,
betyder det, at Advokatfirmaet standser behandlingen af sagen og
udtræder heraf, da det ikke er muligt at være advokat for en
klient, hvis personoplysninger ikke længere må behandles.
Klientens rettigheder i øvrigt
Klienten har efter databeskyttelsesforordningen en række
rettigheder i forhold til Advokatfirmaets behandling af
oplysninger:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Klienten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som
Advokatfirmaet behandler om Klienten, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Klienten har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv
rettet.
Ret til sletning

I særlige tilfælde har Klienten ret til at få slettet oplysninger
om sig tidligere end tidspunktet for Advokatfirmaets sædvanlige
sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Klienten har visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine
personoplysninger begrænset. Hvis Klienten har ret til at få
begrænset behandlingen, må Advokatfirmaet fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med sit 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
Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores
ellers lovlige behandling af sine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Klienten har i visse tilfælde ret til at modtage sine
personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Kontakt Advokatfirmaet, hvis rettighederne ønskes anvendt
Kontaktoplysningerne fremgår ovenfor.
Klage til Datatilsynet
Klienten kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis Klienten er
utilfreds med den måde, Advokatfirmaet behandler Klientens
personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på
www.datatilsynet.dk.
Læs mere hos Datatilsynet
Klienten kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets
vejledning om de registreredes rettigheder, som Klienten finder på
www.datatilsynet.dk.

