23. marts 2020
J.nr. 1814-KQK
1814-KQK (Erhverv)

ADVOKATFIRMAET KRISTIAN QVIST
KRÜGERS DATAPOLITIK
Advokatfirmaet Kristian Qvist Krü ger (i det følgende ”Advokatfirmaet”)
er
underlagt
persondataloven/databeskyttelsesloven
og
persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at
oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Advokatfirmaet
behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.
1. DATAANSVARLIG
Advokatfirmaet, CVR-nr. 34 23 61 00, Nordre Jernbanevej 44, 1., 3400
Hillerød, telefon 48 26 13 13, e-mail kqk@sk-advokater.dk er
dataansvarlig.
2. OMFANGET AF PERSONOPLYSNINGER, DER INDSAMLES
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv har afgivet til os
som led i vores bistand vedrørende, der f.eks. kunne være:

§
§
§

registrering af ejerforhold
ledelsesændringer
deltagelse i en tvist

I den forbindelse skal du afgive oplysninger om dit navn og
kontaktoplysninger samt øvrige, for sagen, relevante oplysninger,
herunder f.eks oplysningen omkring ejeren/ejernes:
§
§
§
§
§
§
§
§

Race og etnisk oprindelse
Politisk overbevisning
Religiøs eller filosofisk overbevisning
Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
Genetiske data
Biometriske data med henblik på entydig identifikation
Helbredsoplysninger
Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig.

3. INDHENTELSE AF OPLYSNINGER OM DIG FRA ANDRE PARTER
Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig
fra andre personer involverede i sagen eller advokater eller
myndigheder. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem
til brug for sagen.
Du modtager altid en kopi af de oplysninger, vi opbevarer i
sagen/sagerne.
I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra
tredjepart, f.eks. kommune, andre offentlige myndigheder, offentlige
tilgængelige registre m.v.
4. SÆRLIG INFORMATION OM VORES DATAANSVAR FOR ANDRE
PARTER
I forbindelse med sagen kan det være, at vi behandler oplysninger om
f.eks.:
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§
§

selskabets medarbejdere
andre kategorier af personer

Du skal være opmærksom på, at vi som dataansvarlig er selvstændigt
ansvarlig for at opfylde oplysningspligten og øvrige rettigheder overfor
disse personer. Dog skal vi ikke opfylde oplysningspligten, så længe
oplysningerne er underlagt vores tavshedspligt.
Vi orienterer dig, hvis vi vurderer, det bliver aktuelt at opfylde
oplysningspligten og dermed rette henvendelse til vedkommende.
5. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles udelukkende af Advokatfirmaet,
medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.
Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser
i forbindelse med sagen.
Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og
mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage
kontakten med dig.
I forbindelse med sagen, kan det ligeledes være nødvendigt, at vi
anvender/behandler dit CPR-nr. med henblik på f.eks. at kunne:
§ kommunikere med offentlige myndigheder
§ foretage tinglysning
§ registrering af et retsforhold
§ identificere ejere
I visse tilfælde har vi en pligt til at indhente ID af hensyn til
hvidvaskregler, og derfor indhenter vi i visse tilfælde ID på dig alene af
den årsag.
6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet
til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter (andre
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advokater, parter, skønsmænd, ejendomsmægler, revisor, sagkyndige
eller lign).
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre
det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af
lovkrav.
7. RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING
Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:
•

Ved personligt ejede virksomheder - opfyldelse af vores aftale
med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

•

Ved selskaber - varetagelse af ejerens / ledelsens berettigede
interesse
i
at
bistå
virksomheden,
jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

•

Registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelseslovens § 11,
stk. 2 (CPR-nr.)

•

Opfyldelse af hvidvasklovens § 11, i det omfang det er relevant

•

Retlige forpligtelser, herunder opfyldelse af de Advokatetiske
Regler

8. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er
arkiveret. Dette er bl.a. for
at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af
bogføringsloven og hvidvaskloven.
Når tidspunktet for sletning indtræffer, vil vi konkret vurdere, om der er
behov for længere tids opbevaring, herunder såfremt der er opstået
uenighed vedrørende sagsbehandlingen.

9. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et
samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette
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kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår
ovenfor.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først
virkning fra dette tidspunkt. I det omfang sletningen vil berøre
sagsbehandlingen af sagen, vil vi orientere dig om dette, inden vi sletter
data.
10. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger.
Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K,
dt@datatilsynet.dk.

Hillerød
Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger
________________________________
Advokat Kristian Qvist Krüger
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