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J.nr. Lotte 

 

 

 

     

Persondataforordning (GDPR) 

Hvad er det? 

I maj 2018 kom der nye regler for behandling af personoplysninger. 

De nye regler har betydning for dig, uanset om du er kunde hos os, samarbejdspartner, re-
præsentant, modpart eller anden form for kontaktperson i forhold til en sag, der behandles 
hos os i advokathuset. 

Hvilke oplysninger skal vi have? 

For at kunne varetage de opgaver, vi som advokater påtager os, registrerer vi forskellige per-
sonoplysninger som navn, adresse, telefon og mail. I visse sager registrerer vi også mere 
personfølsomme oplysninger så som CPR-nr. m.v. 

Vi indsamler og behandler ikke flere oplysninger eller andre oplysninger end dem, der er 
nødvendige for at kunne løse den konkrete opgave. 

Hvad forventer vi af dig?  

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler. 

Vi sørger for at indhente de relevante oplysninger hos dig, i det omfang det er nødvendigt.  

Hvis behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, som du har givet os, kan dette 
samtykke til enhver tid tilbagekaldes. Du har i medfør af de nye regler fået udvidet adgang 
til indsigt i registrerede personoplysninger og behandlingen heraf. 

Oplysninger, der opbevares af os, opbevares tidsmæssigt ikke længere end det under hensyn 
til gældende regler og lovgivning er relevant. 

Yderligere information? 

Hvis du vil vide mere om de nye regler for behandling af personoplysninger m.v., kan du 
læse næste side, som giver mere fyldestgørende information. 
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Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os skriftligt eller telefonisk på  97 17 
22 44, hvis du har spørgsmål til reglerne og/eller hvordan vi bruger dine personoplysninger. 

Vore forretningsbetingelser finder du i øvrigt her. 

Hvis du er kørt helt død i disse regler, kan du læse mere her: GDPR for Dummies – 
hvis GDPR var en bil. 

 
 
Bilag 1 fra vore forretningsbetingelser (AF22.01) gengives her: 
 
 

1. Efter persondataforordningen er Advokathuset Bliddal pålagt en oplysningspligt fra det tids-
punkt, hvor en sag oprettes mellem os og kunden.  

2. Det følger af persondataforordningen, at Advokathuset Bliddal ApS skal offentliggøre identi-
tets- og kontaktoplysninger for virksomheden:  

a.  Advokathuset Bliddal, CVR- og ApS-nr. 29916462, Bredgade 20, 6920 Videbæk, telefon 
+45 9717 2244, e-mail paulex@paulex.dk. 

3. Endvidere skal vi offentliggøre navnet på den persondataansvarlige: 
a. Advokat Lotte Bliddal, lb@paulex.dk, +45 9717 2244.  

4. Det ligger i sagens natur i advokat-kunde-forholdet, at behandlingen af de oplysninger, du som 
kunde kommer med, benyttes til at nå målet med behandlingen af din sag.  

5. Opbevaring af oplysninger skal efter persondataforordningen slettes efter formålet er nået, men 
eftersom virksomheden kan ifalde rådgiveransvar i op til 10 år efter sagens afslutning, opbeva-
res oplysningerne højest så længe af virksomheden, som i øvrigt har tavshedspligt.  

6. Som kunde skal du oplyses om din ret til indsigt.  
a.  Retten består i, at du kan anmode om indsigt i de oplysninger, virksomheden har på dig.  

7. Som kunde skal du oplyses om din berigtigelsesret.  
a.  Retten består i, at du har krav på at få rettet ukorrekte og ufuldendte oplysninger.  

8. Du skal som kunde oplyses om din sletningsret. 
a.  Retten består i, at du har krav på at blive glemt, hvilket betyder, at oplysningerne om dig 

slettes.  
i. Eftersom Advokathuset Bliddal ApS har tavshedspligt og virksomheden poten-

tielt kan ifalde et rådgiveransvar i op til 10 år efter sagens afslutning, vil vi ikke 
slette vigtige sagsakter før om højest 10 år.  

9. Som kunde skal du oplyses om din klageadgang til Datatilsynet.  
10. Du skal om kunde oplyses om, at du har en dataportabilitetsret, hvorefter du har ret til at få til-

sendt de oplysninger, som virksomheden ligger inde med om dig.  
11. Du skal oplyses om, at du som udgangspunkt har indsigelsesret, hvorved en begrænsning af be-

handlingen sker.  
a. Denne indsigelsesret viger dog for en undtagelsesbestemmelse, når der som her er tale 

om at vi som advokatvirksomhed ofte har til formål at fastslå, forsvare og gøre retskrav 
gældende.  

12. Sker der brud på persondatasikkerheden, så har vi i virksomheden pligt til at underrette Datatil-
synet senest 72 timer efter, at bruddet er konstateret.  

a. Du skal som kunde underrettes uden unødig forsinkelse.  

http://www.paulex.dk/CustomerData/Files/Folders/4-pdf/194_forretningsbetingelser-af-18-03-uden-skema.pdf
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