
 

 

 

Håndtering af dine personoplysninger 

Martinelli Advokatfirma I/S beskytter og behandler klienters, modparters, medarbejderes og leverandørers 

personoplysninger efter de gældende regler på persondataområdet. 

De nugældende regler er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) 

samt databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). 

Persondatapolitikken vedrører os som dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger om klienter, 

medarbejdere, modparter m.v. 

1. Hvilke personoplysninger? 

Personoplysninger er alle former for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, 

e-mailadresse, CPR-nr. og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, sociale 

forhold m.v. Da det således kun er fysiske personer, der er omfattet, gælder reglerne ikke for juridiske 

personer. 

Alt efter sagens karakter kan der blive behandlet almindelige identifikationsoplysninger (CPR-nr.), føl-

somme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold. 

2. Oplysningernes oprindelse 

Personoplysningerne indsamles direkte hos dig eller fra tredjemand. Dette kan f.eks. være vores klienter 

eller offentlige myndigheder. 

3. Behandling af oplysningerne 

Begrebet ”behandling” af personoplysninger omfatter f.eks. indsamling, registrering, systematisering, or-

ganisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse. 

Primært er der tale om behandling af personoplysninger i forhold til klienter, medarbejdere, modparter 

m.v. Selve omfanget af behandlingen vil dog aldrig overstige det niveau, som er lovligt, nødvendigt og 

legitimt for at opfylde det konkrete formål med databehandlingen. 

Almindelige personoplysninger såsom navn, titel, telefonnr. og e-mailadresse er nødvendig for at kunne 

fakturere og behandle din sag rent generelt. Herudover er det med til at sikre, at vi lever op til de krav om 

dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til forskellige typer af sager. 



4. Videregivelse af oplysninger 

Intern videregivelse eller videregivelse til eksterne aktører må kun ske i det omfang, det er nødvendigt, og 

der er et lovligt grundlag for det. Ved eksterne aktører kan der blive tale om videregivelse til offentlige 

myndigheder, personer, private virksomheder m.v. samt vores egne IT-leverandører. 

5. Sletning af oplysninger 

Dine registrerede personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for at imødekomme det 

formål, som dannede baggrund for indsamlingen/behandlingen af oplysningerne. 

Desuden har vi interne retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Dette afhænger 

af, hvilken kategori den konkrete personoplysning falder ind under. Dette er vi forpligtet til at gøre efter 

den gældende lovgivning. 

6. Dine rettigheder 

I medfør af den gældende lovgivning er du tillagt en række rettigheder. 

Du skal kontakte os, såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du kan få indsigt i dine oplysninger, som behandles, og som vedrører dig, samt nogle yderligere oplysnin-

ger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Hvis du mener, vi har registreret urigtige oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet. 

Ret til sletning 

Du har i nogle specielle tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i nogle specielle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til indsigelse 

Du har i nogle specielle tilfælde indsigelsesret mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, 

som er foretaget af os. 

Retten til at trække samtykke tilbage 



I de tilfælde, hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at 

trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at kontakte os. OBS: Tilbagekaldelse af samtykke har virk-

ning ex nunc, hvilket vil sige, at det har virkning fra tidspunktet, hvor tilbagekaldelsen meddeles. 

I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder kan du læse mere om dine rettigheder. Du finder 

vejledningen på www.datatilsynet.dk. 

6. Sikring af dine oplysninger 

De sikkerhedsforanstaltninger, som vi tager, afhænger af den pågældende behandlings formål, karakter, 

omfang og sammenhæng. 

7. Kontakt  

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, har spørgsmål, eller hvis du ønsker 

at klage. 

Martinelli Advokatfirma I/S 

Alhambravej 7 

1826 Frederiksberg C 

Telefon: 33 47 79 13 

E-mail: info@adv-martinelli.dk  

9. Ønsker du at klage til Datatilsynet? 

Klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger kan ske på www.datatilsynet.dk, 

hvor du også kan læse mere. 

10. Seneste opdatering 

Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 25. maj 2018 og vil blive ændret løbende. 
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