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PRIVATLIVSPOLITIK  

JURIDISK RÅDGIVNING OG SAGSBEHANDLING  

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan KELLER Advokatfirma behandler personoplysninger i 

forbindelse med levering af juridisk rådgivning og sagsbehandling.  

 

Politikken er udarbejdet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter kaldet 

”Forordningen”) art. 13 og 14. 
 

 

1. PERSONKREDS 

 

1.1. Denne privatlivspolitik omfatter følgende persongrupper: 

 

• Klienter 

• Modparter og deres familie, kunder, samarbejdspartnere mv. 

• Advokater og andre repræsentanter for klienter, modparter, vidner, øvrige andre parter mv. 

• Vidner 

• Andre parter, herunder medarbejdere hos offentlige myndigheder og domstolene, samt 

medarbejdere hos eksempelvis forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og banker der 

involveres i sagsbehandlingen 

 

 

2. DATAANSVAR, DATABESKYTTELSESRÅDGIVER OG KONTAKTOPLYSNINGER 

 

2.1. KELLER Advokatfirma er dataansvarlig i relation til den behandling af personoplysninger der 

foretages i forbindelse opfyldelse af en aftale om juridisk rådgivning og sagsbehandling. 

 

2.2. Der er ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver. 

 

2.3. Al henvendelse vedrørende denne privatlivspolitik kan rettes til advokat Flemming Keller 

Hendriksen, e-mailadresse: fkh@kellerlaw.dk, telefonnummer: 70 90 90 60. 

 

mailto:fkh@kellerlaw.dk
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3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN 

 

3.1. I relation til klienter registrerer vi følgende oplysninger med følgende formål: 

 

Personoplysninger Formål Juridisk grundlag 

 

Almindelige personoplysninger 

• Kontaktoplysninger, herunder 

navn, titel, telefon-nummer,  

e-mailadresse, fysisk adresse, 

og arbejdsgiver 

• CPR-nummer 

• Forsikringsoplysninger 

• Kopi af billedlegitimation og 

sundhedskort 

• Øvrige oplysninger afhængig 

af den konkrete sags-

behandling, herunder ek-

sempelvis oplysninger om 

økonomiske, arbejdsmæs-

sige, familiemæssige og ad-

færdsmæssige forhold 

• Oplysninger om oplevelsen af 

samarbejdet 

 

Følsomme personoplysninger 

• Oplysninger afhængig af den 

konkrete sagsbehandling, 

herunder oplysninger om 

helbredsmæssige og sexuelle 

forhold, samt oplysninger om 

religiøs og filosofisk 

overbevisning 

 

• Kontakt til klienten 

• At indgå aftale med klienten 

om levering af juridisk 

rådgivning og sagsbehandling 

• Varetagelse af klientens 

interesser 

• At overholde lovgivningen for 

advokater og 

advokatvirksomheder 

• Evaluering af samarbejdet 

 

• KELLER Advokatfirmas 

legitime interesser i at levere 

juridisk rådgivning, foretage 

sagsbehandling, i at retskrav 

kan fastlægges, gøres 

gældende og forsvares og til 

evaluering af samarbejdet, 

jf. Forordningens artikel 6, 

stk. 1, litra f 

• KELLER Advokatfirmas 

opfyldelse af den med 

klienten indgåede aftale om 

bistand, jf. Forordningen 

artikel 6, stk. 1, litra b 

• KELLER Advokatfirmas 

efterlevelse af De 

Advokatetiske regler og 

lovgivningen i øvrigt, jf. 

Forordningens artikel 6, stk. 

1, litra c og f 
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3.2. I relation til modparter og modparters familie, kunder, samarbejdspartnere mv. registrerer 

vi følgende oplysninger med følgende formål: 

 

Personoplysninger Formål Juridisk grundlag 

 
Almindelige personoplysninger 

• Kontaktoplysninger, 

herunder navn, titel, 

telefonnummer,  

e-mailadresse, fysisk adresse, 

og arbejdsgiver 

• Kontakt fra KELLER 

Advokatfirma og vores 

klienter 

• Øvrige oplysninger, der 

afhænger af den konkrete 

sagsbehandling, herunder 

CPR-nummer, oplysninger om 

økonomiske, arbejds-

mæssige, aftalemæssige, 

familiemæssige og adfærds-

mæssige forhold 

 

Følsomme personoplysninger 

• Oplysninger afhængig af den 

konkrete sagsbehandling, 

herunder oplysninger om 

helbredsmæssige og sexuelle 

forhold, samt oplysninger om 

religiøs og filosofisk 

overbevisning 

 
• Kontakt til den registrerede 

• At yde juridisk rådgivning til 

og sagsbehandling for KELLER 

Advokatfirmas klienter 

• At overholde lovgivningen, 

herunder De Advokatetiske 

Regler, for advokater og ad-

vokatvirksomheder 

 
• KELLER Advokatfirmas 

legitime interesser i at levere 

juridisk rådgivning, foretage 

sagsbehandling og i at 

retskrav kan fastlægges, 

gøres gældende og 

forsvares, jf. artikel 6, litra f 

og artikel 9, stk. 2, litra f i 

Forordningen 

• Oplysningerne er tydeligvis 

offentliggjorte af den 

registrerede, og KELLER 

Advokatfirma har en legitim 

interesse i at behandle 

oplysningerne, jf. artikel 6, 

stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 

2, litra e i forordningen 

• KELLER Advokatfirmas 

efterlevelse af De Ad-

vokatetiske regler og 

lovgivningen i øvrigt, jf. 

artikel 6, stk. 1, litra c og f i 

Forordningen 
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3.3. I relation til advokater og andre repræsentanter for klienter, modparter, andre parter vidner 

mv. behandles følgende personoplysninger med følgende formål: 

 

Personoplysninger Formål Juridisk grundlag 
 

Almindelige personoplysninger 

• Kontaktoplysninger, 

herunder navn, titel, 

telefonnummer, 

e-mailadresse, fysisk adresse, 

og arbejdsgiver 

• Kontakt til eller fra KELLER 

Advokatfirma og vores 

klienter 

• Oplysninger relateret til den 

konkrete sag 

• Den registreredes kontakt 

med andre når det har 

relevans for den konkrete sag 

 

• Kontakt til den registrerede 

• At yde juridisk rådgivning til 

og sagsbehandling for KELLER 

Advokatfirmas klienter 

• At overholde lovgivningen, 

herunder De Advokatetiske 

Regler, for advokater og ad-

vokatvirksomheder 

 

• KELLER Advokatfirmas 

legitime interesser i at levere 

juridisk rådgivning, foretage 

sagsbehandling og i at 

retskrav kan fastlægges, 

gøres gældende og 

forsvares, jf. artikel 6, litra f i 

Forordningen 

• KELLER Advokatfirmas 

efterlevelse af De Ad-

vokatetiske regler og 

lovgivningen i øvrigt, jf. 

Forordningen artikel 6, stk. 

1, litra c og f i Forordningen 
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3.4. I relation til vidner i sager for eller imod KELLER Advokatfirmas klienter behandles følgende 

oplysninger til følgende formål: 

 

Personoplysninger Formål Juridisk grundlag 
 

Almindelige personoplysninger 

• Kontaktoplysninger, 

herunder navn, titel, 

telefonnummer,  

• e-mailadresse, fysisk adresse, 

og arbejdsgiver 

• Kontakt fra KELLER Advo-

katfirma og vores klienter 

• Øvrige oplysninger, der 

afhænger af den konkrete 

sagsbehandling, herunder 

oplysninger om økonomiske, 

arbejdsmæssige, aftale-

mæssige, familiemæssige og 

adfærdsmæssige forhold 

 

Følsomme personoplysninger 

• Oplysninger afhængig af den 

konkrete sagsbehandling, 

herunder oplysninger om 

helbredsmæssige og sexuelle 

forhold, samt oplysninger om 

religiøs og filosofisk-

overbevisning 

 

• Kontakt til den registrerede 

• At yde juridisk rådgivning til 

og sagsbehandling for KELLER 

Advokatfirmas klienter 

• At overholde lovgivningen, 

herunder De Advokatetiske 

Regler, for advokater og ad-

vokatvirksomheder 

 

• KELLER Advokatfirmas 

legitime interesser i at levere 

juridisk rådgivning, foretage 

sagsbehandling og i at 

retskrav kan fastlægges, 

gøres gældende og 

forsvares, jf. artikel 6, litra f 

og artikel 9, stk. 2, litra f i 

Forordningen 

• Oplysningerne er tydeligvis 

offentliggjorte af den 

registrerede, og KELLER 

Advokatfirma har en legitim 

interesse i at behandle 

oplysningerne, jf. artikel 6, 

stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 

2, litra e i Forordningen 

• KELLER Advokatfirmas 

efterlevelse af De Ad-

vokatetiske regler og 

lovgivningen i øvrigt, jf. 

artikel 6, stk. 1, litra c og f i 

Forordningen 
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3.5. I relation til andre parter, herunder medarbejdere hos offentlige myndigheder og 

domstolene, samt medarbejdere hos eksempelvis forsikringsselskaber, ejendomsmæglere 

og banker der involveres i sagsbehandlingen, behandles følgende oplysninger til følgende 

formål: 

 

Personoplysninger Formål Juridisk grundlag 
 

Almindelige personoplysninger 

• Kontaktoplysninger, 

herunder navn, titel, 

telefonnummer,  

e-mailadresse, fysisk adresse, 

og arbejdsgiver 

• Kontakt til eller fra KELLER 

Advokatfirma og vores 

klienter 

• Oplysninger relateret til den 

konkrete sag 

• Den registreredes kontakt 

med andre når det har 

relevans for den konkrete sag 

 

• Kontakt til den registrerede 

• At yde juridisk rådgivning til 

og sagsbehandling for KELLER 

Advokatfirmas klienter 

• At overholde lovgivningen, 

herunder De Advokatetiske 

Regler, for advokater og ad-

vokatvirksomheder 

 

• KELLER Advokatfirmas 

legitime interesser i at levere 

juridisk rådgivning, foretage 

sagsbehandling og i at 

retskrav kan fastlægges, 

gøres gældende og 

forsvares, jf. artikel 6, litra f i 

Forordningen 

• KELLER Advokatfirmas 

efterlevelse af De Ad-

vokatetiske regler og 

lovgivningen i øvrigt, jf. 

Forordningen artikel 6, stk. 

1, litra c og f i Forordningen 

 

 

4. KILDER 

 

4.1. Personoplysningerne indsamles fra dig selv eller tredjeparter, eksempelvis offentlige 

myndigheder som Skattestyrelsen, klienter, modparter, revisorer, politiet mv. Kilden 

afhænger af sagens konkrete omstændigheder. 

 

 

5. FRIVILLIGHED 

 

5.1. Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os i de fleste tilfælde 

personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med os eller 

en tredjepart, eller for at kunne gøre et retskrav gældende. I visse tilfælde er du forpligtet til 

at give disse oplysninger til os, eksempelvis kopi af billedlegitimation og sygesikringskort til 

opfyldelse af reglerne i hvidvaskloven. 

 

5.2. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan ‐ afhængigt af de konkrete 
omstændigheder ‐ være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan 
varetage klientforholdet og eventuelt at vi ikke kan opretholde det, at vi ikke kan opfylde 
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vores forpligtelser som advokat mv. eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for 

offentlige myndigheder. 

 

 

6. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER 

 

6.1. Afhængig af de konkrete omstændigheder kan personoplysningerne blive videregivet til 

tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser, eller hvis det sker 

som led i rådgivning og sagsbehandling. Videregivelse kan eksempelvis ske til offentlige 

myndigheder, politiet, Skattestyrelsen, modparter og andre tredjeparter. 

 

 

7. OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE DATABEHANDLERE 

 

7.1. Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som blandt andet leverer vores 

IT‐systemer, herunder hosting, backup og support. Afhængigt af den konkrete sag kan det 
blive aktuelt at benytte andre databehandlere, eksempelvis konsulenter, oversættere eller 

eksterne undersøgere. 

 

 

8. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE 

 

8.1. Vi overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjelande, men undertiden vil 

det være nødvendigt som led i varetagelse af klientforholdet eller sagsbehandlingen. I disse 

tilfælde sikrer vi et overførselsgrundlag. 

 

 

9. OPBEVARINGSPERIODE 

 

9.1. Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i 10 år, efter en sag er afsluttet. Fristen 

er fastsat under hensyn til forældelsesloven og de advokatetiske regler om opbevaring af 

sagsoplysninger. Hvis konkrete omstændigheder tilsiger det, opbevarer vi oplysninger i 

kortere eller længere tid, eksempelvis hvis der er tale om retsskabende dokumenter. 

 

 

10. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER 

 

10.1. Du har som registreret følgende rettigheder med de undtagelser der følger af lovgivningen, 

eksempelvis som følge af advokaters tavshedspligt 
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• Retten til indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig 

• Retten til at få ændret og ukorrekte og ufuldstændige personoplysninger 

• Retten til at få slettet personoplysninger 

• Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger til det relevante 

• Retten til dataportabilitet, når den elektroniske behandling sker på baggrund af en 

aftale med dig eller på baggrund af dit samtykke 

 

10.2. Hvis der foreligger grunde, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse 

mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser. KELLER 

Advokatfirma må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi 

påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, 

rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

 

11. KLAGE 

 

11.1. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til den dataansvarlige. Du har også 

mulighed for at klage til Datatilsynet, se mere herom på www.datatilsynet.dk. 

 

 

For KELLER Advokatfirma 

København den 7. oktober 2019 

 

___________________________ 

Adv. Flemming Keller Hendriksen  

 

http://www.datatilsynet.dk/

