Persondata
Anja Staugaard Advokatfirma er den dataansvarlige – hvordan kontakter I os?

Anja Staugaard Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere. Du finder vores
kontaktoplysninger her:

Anja Staugaard Advokatfirma
Kgs. Nytorv 28, 1.
1050 København K
CVR.nr.: 40 54 12 09
Telefon 30 28 07 11
Mail: info@anja-staugaard-advokatfirma.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis I har spørgsmål til vores behandling af oplysninger, er I altid velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på info@anja-staugaard-advokatfirma.dk, eller
telefon 30 28 07 11 eller ved almindeligt brev på ovenstående adresse.
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til at behandle din sag og til at rådgive dig i forhold
til den specifikke opgave, I har bedt os om at løse. Retsgrundlaget for vores behandling
af dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).
Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-numre, sker vores behandling
på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f) og databeskyttelseslovens §
11, stk. 2, nr. 3 med det formål at håndhæve eller forsvare retskrav, hvor vores legitime
interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.
Kategorier af personoplysninger og hvor jeres personoplysninger stammer fra
Anja Staugaard Advokatfirma behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer:
Almindelige personoplysninger om medarbejdere, herunder kontaktoplysninger såsom
navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi
foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, dkpto.dk eller
minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere den pågældende person være nødt til at
behandle flere af vedkommendes almindelige personlige oplysninger, herunder CPRnummer.

Kilderne til personoplysningerne er enten jer eller en anden person tilknyttet den part,
som du repræsenterer.
Hvordan deler vi jeres personlige oplysninger?
Vi behandler jeres personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke
oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen,
eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor.
Videregivelsen af almindelige personoplysninger sker i så fald på baggrund af
databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), 6(1)(c) eller art. 6(1)(f), og for følsomme
personoplysninger sker videregivelsen på baggrund af art. 9(2)(f).
Jeres personlige oplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette
sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler
ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49(1)(b-e).
Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som
bistår Anja Staugaard Advokatfirma med drift af virksomheden, og hvormed der er
indgået skriftlig aftale.
Opbevaring af dine personoplysninger
Anja Staugaard Advokatfirma opbevarer jeres personoplysninger så længe, som
ovennævnte formål tilsiger. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor
længe Anja Staugaard Advokatfirma vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi
oplyse, at vi vil lægge vægt på Anja Staugaard Advokatfirma’s forpligtelser i henhold til de
advokatetiske regler, forældelsesloven og bogføringsloven og opbevarer derfor normalt
personoplysninger i op til 5 år.
Hvordan sikrer vi dine personoplysninger?
Anja Staugaard Advokatfirma har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som
indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter jeres personoplysninger mod at
blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv.
Anja Staugaard Advokatfirma har gennemført passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de
indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret
offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses
til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget
undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt
fortrolighed og tavshedspligt.
Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares
aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af
adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede
firewalls og anti-virusbeskyttelse.

2

Anja Staugaard Advokatfirma har også proces for håndtering af eventuelle
sikkerhedsbrud og underretning herom til jer og Datatilsynet.
Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så Anja Staugaard
Advokatfirma kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden
er Anja Staugaard Advokatfirma ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger I
sender til os via netværk, som vi ikke selv kontrollerer, herunder internet og trådløse
netværk.
Jeres rettigheder
I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Anja Staugaard
Advokatfirma’s behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af dine rettigheder,
skal I kontakte os.
• I har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af jeres personoplysninger.
• I har også ret til at modsætte jer behandlingen af jeres personoplysninger og få
behandlingen af jeres personoplysninger begrænset
• Særligt har I en ubetinget ret til at modsætte jer behandling af jeres personoplysninger
til brug for direkte markedsføring.
• I har ret til at modtage de personoplysninger, som I selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Der kan være betingelser eller begrænsninger til jeres rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at I f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde - dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
I har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af jeres personlige oplysninger. I kan
læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som I finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, Anja
Staugaard Advokatfirma behandler jeres personoplysninger på. I finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
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