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BILAG 1  

 

Oplysninger om min behandling af dine personoplysninger mv.  

 

1) Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig? 

 

Advokat Bjarne Winther er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som 

jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor. 

 

Advokat Bjarne Winther 

CVR-nr. 72 61 13 14 

Østergade 55 

1100 København K  

 

Telefon:  33 13 15 11 

Mobil:  26 16 83 18 

Mail:  bw@denlaw.dk 

 

2) Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 

• For at kunne opfylde vores aftale om udførelse af bistand i henhold til vores aftalebrev 

og varetagelse af dine interesser i den forbindelse. 

• For at kunne gennemføre pligtmæssigt konflikttjek for at imødegå interessekonflikter 

• For at kunne udarbejde faktura m.v. 

• Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af Lov om forebyg-

gende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Hvid-

vaskloven), kapitel 3 om gennemførsel af kundekendskabsprocedurer, herunder ind-

hentelse af identitetsoplysninger. 

 

3) Kategorier af personoplysninger 

 

Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 

• Almindelige personoplysninger såsom: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse 

og lignende ikke-følsomme oplysninger 

• CPR-nr. og følsomme oplysninger 

 

4) Modtagere eller kategorier af modtagere 

 

Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

• Min IT-leverandør (EG A/S), min IT-supporter (N O Data) og min bogholder (KV Revi-

sion) modtager alle som databehandlere oplysninger om dig 
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5) Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Advokater har pligt til at opbevare sagsakter i en passende periode. Jeg opbevarer dine 

personoplysninger efter Hvidvaskloven i op til 5 år efter sagens afslutning. Herefter slettes 

de.  

 

Øvrige sagsakter opbevares i op til 10 år af hensyn til den absolutte forældelsesfrist. 

 

6) Dine rettigheder 

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behand-

ling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.  

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række 

yderligere oplysninger.  

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet efter punkt 5.  

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis 

du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne 

– bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fast-

lægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-

fundsinteresser.  

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger.  

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almin-

deligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra 

én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret-

tigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

7) Klage til Datatilsynet  

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg 

behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 


