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PRIVATLIVSPOLITIK
Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits

1.

Baggrund

1.1

Hummelhof & Vrelits modtager i forbindelse med udøvelsen af vores virksomhed personoplysninger
fra klienter, leverandører, samarbejdspartnere samt øvrige fysiske personer. Disse er vi forpligtet til at
behandle i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

1.2

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler de modtagne personoplysninger.

2.

Dataansvarlig

2.1

Hummelhof & Vrelits anses som dataansvarlig i relation til modtagelse af personoplysninger, når vi
afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysningerne. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, som indgår i vores sagsbehandling samt rådgivning af klienter i øvrigt.

2.2

Som dataansvarlig er vi forpligtede til at anføre vores kontaktoplysninger:
Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits I/S
St. Kirkestræde 2, 1.
8900 Randers C
CVR-nr. 41 27 47 78
E-mail: post@advokat-hv.dk

3.

Formål samt retsgrundlag for behandling af personoplysninger

3.1

Formålet med samt retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger afhænger af den konkrete situation.

Hummelhof & Vrelits behandler således dine personoplysninger til følgende formål:
3.2

Modtagelse af henvendelser:
Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi
de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du f.eks. anvender vores kontaktformular
på hjemmesiden, behandler vi dine personoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer samt
øvrige personoplysninger, som du måtte tilsende os.
Det er nødvendigt for os at behandle disse oplysninger for at kunne besvare din henvendelse.
Vi opfordrer til, at der ikke fremsendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via sociale medier
eller vores hjemmeside.

3.3

Klientforhold:
Ved oprettelsen af et klientforhold behandler vi dels personoplysninger om dig, dels om eventuelt
øvrige parter med tilknytning til sagen. Herunder registrerer vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail.
Det er nødvendigt for os at behandle disse oplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
I sager, der er omfattet af retshjælp og/eller reglerne om fri proces, vil det være nødvendigt, at vi
indhenter dit og din eventuelle ægtefælles CPR-nummer, hvis vi skal søge retshjælpsdækning eller fri
proces. Det vil i den forbindelse være en forudsætning for sagens behandling, at du/I samtidig samtykker hertil.
CPR-nr. kan tillige behandles f.eks. i forbindelse med tinglysning af en ejendomshandel, hvor vi har
behov for at kende både dit og den anden parts CPR-nummer.
Ud over samtykke-tilfældene behandler vi kun oplysninger om CPR-nummer, når der er hjemmel hertil, f.eks. hvis videregivelse til en offentlig myndighed er påkrævet, eller behandlingen er nødvendig
for at kunne fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.

3.4

Ansættelsesforhold:
I forbindelse med modtagelse af ansøgninger og eventuel efterfølgende ansættelse bruger vi dine personlige
oplysninger til at vurdere din egnethed samt opfylde vores forpligtelser i en evt. ansættelseskontrakt.
Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3.5

Overholdelse af lovgivningen:
I forbindelse med drift og administration af vores advokatvirksomhed bruger vi dine personoplysninger til at
overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen samt de advokatetiske regler med hensyn til interessekonflikter mv.
I en række sagstyper er vi således forpligtede til at indhente og opbevare hvidvaskoplysninger. Dette
betyder, at vi skal indhente en kopi af dit pas og kørekort og/eller sygesikringsbevis. Disse oplysninger
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registrerer vi og gemmer i 5 år efter afslutningen af sagen, idet vi er forpligtede hertil i medfør af
hvidvaskloven.
Ud over hvidvaskloven er hjemmelsgrundlaget for opbevaringen af dine personoplysninger at finde i
databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.
Endvidere er vi i henhold til bogføringsloven forpligtede til at opbevare bogføringsmateriale, der tillige
kan indeholde personoplysninger. Pligten til at opbevare regnskabsmateriale gælder i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
3.6

Øvrige parter:
Som led i udførelsen af opdrag fra vores klienter, behandler vi tillige personoplysninger om modparter
samt samarbejdspartnere. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,
litra f og er bl.a. begrundet i vores legitime interesse i at fastlægge, påberåbe os eller forsvare et retskrav samt at varetage vores klienters interesser.

4.

Modtagere af personoplysninger

4.1

Vi behandler dine oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.
Dog kan det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til tredjemand. Det kan være samarbejdspartnere som f.eks. IT-leverandører. Endvidere kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til skattemyndighederne, øvrige offentlige myndigheder eller domstolene, hvis vi enten er
forpligtede hertil i medfør af lovgivningen, eller det er et nødvendigt skridt i behandlingen af din sag.
I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse
af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

5.

Overførsel til modtagere i tredjelande

5.1

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits overfører ikke dine personoplysninger til parter i tredjelande,
uden at vi har indhentet dit skriftlige samtykke forinden.

6.

Sikkerhed

6.1

Hummelhof & Vrelits opbevarer dine personoplysninger sikkert. Vi har i den forbindelse implementeret de
fornødne interne regler samt tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som skal beskytte personoplysningerne.

6.2

Såfremt vi skal fremsende følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail, anvender vi SikkerMail. Email fremsendes således via tunnelmail eller Transport Layer Security 1.2. Hvis du ikke kan modtage
tunnelmail eller mails via Transport Layer Security 1.2, modtager du mailen via SikkerMailBox.

6.3

Hummelhof & Vrelits anvender eksterne leverandører, herunder til facilitering af vores IT-system. Idet disse
leverandører fungerer som databehandlere, sørger Hummelhof & Vrelits for at indgå de fornødne databehandleraftaler med leverandørerne.
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7.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

7.1

Hummelhof & Vrelits indsamler og behandler primært personoplysninger, som er tilvejebragt af den
registrerede selv. Derudover gør vi også brug af bl.a. offentlige databaser til indhentning af personoplysninger.

8.

Sletning af personoplysninger

8.1

Hummelhof & Vrelits sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle
dem til at opfylde formålet. Særlige lovregler kan dog give os ret eller pligt til at opbevare oplysningerne i længere tid.

8.2

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets
ophør og slettes derefter.

8.3

Nødvendige personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling opbevares dog 10 år svarende til
den almindelige forældelsesfrist. Længere forældelsesfrist kan dog følge af forældelsesloven. Opbevaringen sker til varetagelsen af vores klienters samt egne legitime interesser i at fastlægge, påberåbe
os eller forsvare et retskrav.

8.4

Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

9.

Den registreredes rettigheder
Du har som registreret en række rettigheder i forbindelse med, at vi behandler dine personoplysninger, jf. nærmere nedenfor.

9.1

Ret til indsigt i egne personoplysninger:
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du kan bede om
en kopi af disse oplysninger. Ved anmodning om flere kopier, er Hummelhof & Vrelits berettiget til at
opkræve betaling herfor.

9.2

Ret til berigtigelse af personoplysninger:
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, såfremt de personoplysninger, vi
behandler om dig, er urigtige eller mangelfulde.

9.3

Ret til sletning:
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig selv slettet, inden den generelle pligt til
sletning af personoplysninger indtræder. Såfremt du anmoder herom, vil Hummelhof Vrelits uden
unødigt ophold slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte
behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendige for at kunne fastlægge
eller forsvare et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

9.4

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, er vi fremover kun berettiget til at behandle oplysningerne – bortset
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fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
9.5

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger anvendt til direkte markedsføring.

9.6

Tilbagekaldelse af samtykke:
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde
dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen
foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

9.6

Dataportabilitet:
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format, idet der dog kan være begrænsninger i din adgang til at udøve
denne rettighed.

9.7

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er enig i Hummelhof & Vrelits behandling af dine
personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

10.

Ændring af privatlivspolitik

10.1

Denne privatlivspolitik er gældende fra maj 2020. Hummelhof & Vrelits forbeholder sig til enhver tid
retten til at ændre privatlivspolitikken, f.eks. pga. ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger
eller for generelt at forbedre hjemmesiden.

Side | 5

