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FLEMMING HEEGAARD

Behandling af persondata hos Advokatfirmaet Flemming Heegaard - privatlivspolitik

I forbindelse med ydelse af juridisk rådgivning og andre ydelser til klienter behandler Advokatfirmaet
Flemming Heegaard i en række tilfælde personoplysninger. Privatlivspolitikken fremgår af de følgende
afsnit og kan i øvrigt findes på Advokatfirrnaet Flemming Heegaards hjemmeside,
www.advokatfirmaetfheegaard.dk.

Indledning

Fortrolighed og overholdelse af persondataregleme er et vedvarende fokusområde hos Advokatfirmaet
Flemming Heegaard.

For det første har Advokatfirmaet Flemming Heegaard som en advokatvirksomhed nogle forpligtelser
efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler. Oplysninger, der modtages fra klienter, skal efter
disse regler behandles med fortrolighed.

For det andet er Advokatfirrnaet Flemming Heegaard omfattet af databeskyttelsesforordningen og da-

tabeskyttelsesloven. Efter disse regler er der fastsat nærmere regler for, hvordan personoplysninger skal
behandles.

Beskyttelse af klienters mfl. data og høj datasikkerhed har derfor høj prioritet hos Advokatfrrrnaet
Flemming Heegaard.

Du kan i det følgende læse, hvordan Advokatfirmaet Flemming Heegaard håndterer personoplysninger.
Det gælder for klienters vedkommende personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du er
klient hos os.

2. Dataansvar

Når Advokatfirmaet Flemming Heegaard behandler personoplysninger, er det som alt overvejende
hovedregel som dataansvarlig. Vi er dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger, der indgår i
vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter.

Vores juridiske oplysninger er følgende:

Advokatfirmaet Flemming Heegaard
CVRnr. 9782042
Frydenlundsvej 30A,
2950 Vedbæk

3. Advokatfirmaet Flemming Heegaard som databehandler

I helt særegne tilfælde er Advokatfirmaet Flemming Heegaard databehandler på vegne af vores klienter.
I sådanne tilfælde handler Advokatfirmaet Flemming Heegaard efter instruks fra den dataansvarlige og i
henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for be-
handlingen.
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4. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

juridiske ydelsen

Hvis du er klient eller potentiel klient hos Advokatfirmaet Flemming Heegaard, vil vi som advokatvirk-
somhed typisk komme i besiddelse af personoplysninger om dig for at kunne opfylde eller indgå en
aftale om ydelse af juridisk rådgivning. Hvis vi eksempelvis behandler en skatte- eller afgiftssag for dig, vil
vi komme i besiddelse af forskellige personoplysninger om dig. Det vil dels være de oplysninger, som du
selv videregiver til os, dels de oplysninger som vi indhenter via aktindsigtsanmodninger hos Skattestyrel-
sen eller andre myndigheder. Vi behandler derfor som udgangspunkt dine personoplysninger for at
kunne yde juridisk rådgivning til dig.

Seiskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan
dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder
navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og
oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle
forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. I, litra b, der siger,
at vi kan behandle personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig al hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som den registrerede er part i.

Advokatfirmaet Flemming Heegaard vil som det helt klare udgangspunkt ikke behandle følsomme op-
lysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9. Det samme gælder oplysninger om straffedomme
mv., jf. databeskyttelsesforordningens artikel I 0. Athængig af de konkrete omstændigheder i den eller
de sager, vi bistår dig med, kan vi dog undtagelsesvist komme ud for at behandle følsomme personop-
lysninger mv.

Som advokatvirksomhed er Advokatfirrnaet Flemming Heegaard underlagt pligter efter hvidvaskloven i
forbindelse med visse af vores juridiske ydelser. Hvis der er tale om en sag, der er omfattet af hvidvask-

lovens regler, vil vi behandle dine personoplysninger i den forbindelse. Det vil bla. være behandling af
identitetsoplysninger som navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Når vi behandler identitetsoplysninger, som vi
er forpligtet til efter reglerne i hvidvaskloven, behandler vi dem alene med henblik på at opfylde de
pligter, som vi har efter denne lov. Identitetsoplysninger, der er indhentet efter reglerne i hvidvaskloven,
anvendes ikke til andre formål, herunder heller ikke til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne
behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. I, litra c, der taler om overholdelse af en
retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige. Den retlige forpligtelse er her hvidvaskloven.

Advokatfirmaet Flemming Heegaards generelle politik er, at indhentede personoplysninger alene be-
handles til at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Hvis vi helt undtagelsesvis ønsker at
behandle dine oplysninger til andre formål, vil vi altid informere dig herom. Det er vores politik, at be-
handling til andre formål end de oprindelige altid kræver samtykke, hvorfor vi vil indhente dit samtykke
til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. I, litra a.

På Advokatfirmaet Flemming Heegaards hjemmeside anvendes der cookies til at undersøge, hvordan
vores brugere benytter hjemmesiden. Disse cookies anvendes med henblik på at forbedre hjemmesi-
den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere. De indeholder
derfor heller ikke persondata.
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Modtagere

Advokatfirmaet Flemming Heegaard vil visse situationer overlade dine personoplysninger til vores
samarbejdspartnere og leverandører. Det kan feks. være vores it-leverandør. Når vi overlader dine
oplysninger til vores samarbejdspartnere mfl., behandler de alene personoplysningerne på Advokatfir-
maet Flemming Heegaards vegne og i overensstemmelse med Advokatfirrnaet Flemming Heegaards
instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er
en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til Skattestyrelsen, andre offentlige myndighe-
der, danske domstole, andre advokatvirksomheder samt modparter i sager.

Vi kan også være nødt til at videregive dine oplysninger, hvis du indbetaler klientmidler til os, I forbindel-
se med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler fra dig på en klientkonto, har vi pligt til at videregive
dine identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter,
der påhviler det kontoførende pengeinstitut efter hvidvaskloven.

6. Tredjelande

Advokatfirmaet Flemming Heegaard overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden
for EU/EøS). Det samme gælder for vores it-leverandør, idet vores it- leverandørs servere ligger inden
for EU.

7. Sikkerhed

Efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler har vi som nævnt oven for en tavsheds- og for-

trolighedsforpligtelse. Denne tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse er et bærende element i vores virk-
somhed. Vi har derfor høje standarder for sikkerhed, herunder også når det gælder beskyttelsen af dine
personoplysninger. Vi har fastsat en række interne procedurer og politikker, der skal sikre, at vi lever op
til en passende høj sikkerhedsstandard. Vi bestræber os på at have passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaitninger samt en sikker e-mail forbindelse. Vi ønsker at gøre vores bedste for at sikre
dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Datatilsynet har i juli 20 I 8 bekendtgjort, at praksis i forhold til transmission af fortrolige og følsomme
personoplysninger med e-mail via internettet i den private sektor skærpes.

Fra I. januar 2019 vii det være passende sikkerhedsforanstaltning at anvende kryptering ved transmissi-
on af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet. Advokatfirmaet Flemming
Heegaard vil, hvor det er påkrævet, anvende kryptering.

Hvis du har et særligt sikkerhedsbehov i forbindelse med, at du sender personoplysninger til os, så an-
befaler vi, at du benytter kryptering. Det kan f.eks. være sikker e-mail eller kodebeskyttede filer i word
eller pdf, hvor filens indhold alene kan tilgås, hvis man har en kode.

8. Opbevaring og sletning

Efter databeskyttelsesforordningen må vi ikke opbevare dine personoplysninger i længere tid end højst
nødvendigt. Vi sletter derfor dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem
til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.
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Særlige lovregler, det kan feks. være reglerne i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give
os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid, Oplysningerne kan også behandles og opbevares
længere, hvis de er anonymiseret.

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

Efter de advokatetiske regler har vi - efter en sag er afsluttet - en pligt til at opbevare sagens akter,
herunder elektroniske data, i en passende periode. Denne periode kan efter de advokatetiske regler
fastsættes generelt efter sagstype med fornøden hensyn til konkrete forhold. Som udgangspunkt opbe-
varer vi sagsakter i mindst 5 år efter en sags afslutning.

9. Dine rettigheder

Når vi har registreret personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, du kan gøre brug af.

Efter reglerne i databeskyttelsesforordningen har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi
behandler om dig, ligesom du har ret til at få en kopi af disse oplysninger. Der er fastsat visse undtagel-
ser til denne indsigtsret i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og viderebe-
handling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, lige-
som du kan anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt
ophold. Det vil vi dog kun gøre, hvis vi ikke kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Vi vil for
eksempel ikke slette oplysninger, som vi efter lovgivningen eller de advokatetiske regler har pligt til at
opbevare i en nærmere fastsat periode. Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi for en klient kan fast-
lægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, vil vi heller ikke
slette oplysningerne.

Databeskyttelsesforordningen indeholder regler om såkaldt dataportabilitet. Det betyder, at du under
visse omstændigheder kan anmode os om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktu-
reret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som kan sendes til en anden dataansvarlig med
henblik på at denne kan anvende dine oplysninger.

Vi behandler kun helt undtagelsesvis dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. I de helt få
situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid
trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Advokatfirmaet Flem-
ming Heegaard. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplys-
ninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af
dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit
samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen
til at kontakte Advokatfirmaet Flemming Heegaard.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige
oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi
kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi be-
handler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:
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Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
I 300 København K
Telefon 33193200
E-mail dt@datatilsynet.dk

10. Kontakt

Du kan skrive til th(advokaten.net, hvis vi enten ska! ændre eller slette personlige oplysninger, som vi
har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores politik om behand-
ling af personoplysninger.

I. maj 2022
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