BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Efter databeskyttelsesforordningensi artikel 13-15 skal vi give en række oplysninger om indsamling af
personoplysninger mv. og om indsigtsret.

Underretning om indsamling af
personoplysninger
Kontaktoplysninger
Advokatfirmaet er den dataansvarlige.
Kontaktoplysningerne er:
Hannibal Advokatfirma,
Lottenborgvej 2
2800 Kgs. Lyngby
mch@hannibal-adv.dk
+45 30 93 71 39.

det, medmindre de særlige undtagelsesbestemmelser i databeskyttelsesforordningen
finder anvendelse.
Personoplysningerne vil kun blive videregivet til
andre, herunder domstolene, offentlige
myndigheder (kommuner og klageinstanser),
databehandlere samt modparter mv. i det
omfang, det er nødvendigt for arbejdet med
sagen.
Tidsrum for opbevaring (sletning)
Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter
sagens afslutning, dvs. når sagen arkiveres,
efter at sagen er blevet slutafregnet.

Formålet og retsgrundlaget
Dine rettigheder
Personoplysningerne behandles som et led i
varetagelsen af juridiske ydelser i form af
juridisk rådgivning og/eller førelse af klage- og
retssager.
Retsgrundlaget for behandlingen af
oplysningerne er, det er nødvendigt for at kunne
opfylde en aftale eller nødvendigt for at kunne
overholde en retlig forpligtelse, der påhviler
Advokatfirmaet, jf. forordningens artikel 6, stk.
1, litra b) og c).

Du har efter databeskyttelsesforordningen en
række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af
dine rettigheder, skal du kontakte os.
a. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som
vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Kategorier af personoplysninger, hvor de
stammer fra og hvem der modtager dem

b. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig
selv rettet.

De personoplysninger, der indsamles, er
almindelige personoplysninger, som f.eks.
identifikations- og kontaktoplysninger (navn,
adresse, mailadresse, telefonnummer mv.).

c. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet
oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.

I retssager vil der også blive indsamlet og
behandlet oplysninger om CPR-nr., fordi dette er
påkrævet i forbindelse med anvendelse af den
obligatoriske, digitale retssagsportal Min
Retssag. Ved offentlig eller forsikringsdækket
retshjælp vil der derudover også blive indhentet
oplysninger om forsikringsaftalen.

d. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlinger
af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, så vi
fremover kun behandle oplysningerne – bortset
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Hvis vi indhenter personoplysninger om dig fra
andre, vil vi give dig særskilt meddelelse om

Side 1 af 2

e. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse
mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
f. Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine
personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få
overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.
i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og fri udveksling af sådanne

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet,
hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af
artikel 13, fremgår det, at den dataansvarlige skal give
en række oplysninger ved indsamling af oplysninger
hos den registrerede.
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