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1. Privatlivspolitik for Focus Advokater P/S 

 

Focus Advokater P/S (”Vi”, ”Os”) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi 

behandler på vegne af dig (”den registrerede”). Når vi behandler personoplysninger om dig, er det vores mål, 

at du til enhver tid er tryg ved behandlingen, og at vi til enhver tid behandler dine oplysninger i overensstem-

melse med gældende lovgivning samt denne privatlivspolitik. 

2. Hvem er vi? 

Selskabet som er ansvarlig for håndtering af dine personoplysninger er:  

Focus Advokater P/S 

Englandsgade 25 

5100 Odense C 

 

Focus Advokater har udpeget en medarbejder som intern persondatakoordinator. Eventuelle spørgsmål ved- 

rørende vores behandling af personoplysninger kan rettes til: 

 

Stefan Stade 

compliance@focus-advokater.dk 

+45 63 14 45 19 

 

mailto:compliance@focus-advokater.dk
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3. Beskrivelse af behandlingen 

I nedenstående skema kan du få et overblik over vores forskellige typer af behandlinger, formålene med dem, 

hvilke kategorier af oplysninger vi behandler samt hvor længe vi gemmer oplysningerne: 

 

Behandling Formål Kategorier af oplysninger  Opbevaringsperiode 

Kunde- 

relationer  

Opbygning og 

pleje af klient-

forhold 

Kontaktoplysninger på kunder 

 

10 år efter afslutning af 

din/din virksomheds  

seneste sag 

Hvidvask- 

dokumentation 

Opfylde krav i 

hvidvaskloven 

Kontaktoplysninger samt evt. kopi af 

pas eller kørekort (inkl. CPR-nummer) 

5 år efter kundefor- 

holdets ophør 

Udførelse af  

advokatbistand 

Levering af  

vores forskellige 

ydelser  

Alle typer af oplysninger, såvel  

almindelige som fortrolige og  

følsomme 

10 år efter afslutning af 

en sag 

Hjemmeside Statistik og  

optimering 

IP-adresse og cookies IP-adresse lagres ikke. 

Cookies lagres i 6 mdr.  

Nyhedsbreve Nyheder og  

arrangementer 

Navn, stilling og email Frem til afmelding og  

2 år derefter 

 

4. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger? 

Når vi som advokatselskab yder advokatbistand, modtager vi oftest de fleste personoplysninger direkte fra 

dig. Vi kan dog også modtage personoplysninger fra andre kilder som f.eks.: 

 

 Vores kunder  

 Offentligt tilgængelige registrer og kilder 

 Offentlige myndigheder 

 Oplysninger fra modpart, parter eller bipersoner på sager 

5. Hvorfor må vi som advokatselskab behandle personoplysninger om dig? 

Som advokatselskab behandler vi kun dine personoplysninger, når vi har hjemmel til det. Vi må behandle 

personoplysninger, som nævnt i punkt 2, når en af følgende behandlingsgrundlag er opfyldt: 

 

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale med dig, jf. artikel 6.1.b) i persondatafor-

ordningen. Dette vil bl.a. være tilfældet, såfremt du henvender dig for at få behandlet en sag, enten på dine 

egne vegne eller din arbejdsgivers.  

Behandlingen er nødvendig for, at den vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6.1.f) 

i persondataforordningen. Det vil fx være tilfældet såfremt vi skal bruge oplysningerne i en retssag eller på 

anden måde håndhæve eller forsvare et retskrav på vegne af en klient. Vi indhenter alene oplysningerne, 

såfremt vi vurderer, at dette er nødvendigt og proportionalt for at varetage vores klients interesser.  
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Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6.2.c) i persondataforord-

ningen samt § 11 i databeskyttelsesloven. Det vil fx være tilfældet når vi indhenter dokumentation for at leve 

op til hvidvaskreglerne.  

Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 6.1.f) 

og 9.2.f). Dette vil fx være tilfældet, når vi i forbindelse med varetagelsen af en sag indhenter almindelige 

eller følsomme oplysninger om dig.  

 

Endelig vil vi i enkelte tilfælde også behandle dine oplysninger på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, fx 

når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Her vil behandlingsgrundlaget være artikel 6.1.a) i persondataforord-

ningen. I de tilfælde hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke, kan  

du til enhver tid trække samtykket tilbage. Samtykker kan trækkes tilbage ved at skrive til  

compliance@focus-advokater.dk eller ved at ringe på +45 63 14 45 19. 

6. Hvornår og hvordan videregiver vi denne personoplysninger? 

Som advokatselskab er vores medarbejdere underlagt tavshedspligt, jf. retsplejeloven og de advokatetiske 

regler. Derfor videregiver vi kun personoplysninger om dig til tredjeparter, når vi har indhentet dit samtykke 

hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning. Disse tredjeparter kan eksempelvis være modparter 

og deres rådgivere, eksterne rådgivere samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstolene.  

Som udgangspunkt videregiver vi aldrig dine personoplysninger uden for EU. Såfremt det pga. sagens om-

stændigheder bliver nødvendigt, sikres overførslen med et lovligt overførselsgrundlag. Dette kan f.eks. være 

nødvendigt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor køber er etableret uden for EU/EEA. 

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler oplysninger for os. Behandlingen 

er baseret på vores instruks, som fremgår af databehandleraftaler indgået med de enkelte leverandører.  

7. Hvilke rettigheder har du som registreret? 

Som registreret har du en række rettigheder. Disse er: 

 

Ret til indsigt – Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig 

Ret til berigtigelse – Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig 

Ret til sletning – Du har ret til at få slettet dine personlige oplysninger, såfremt de ikke længere er nødvendigt 

for at opfylde de formål, til hvilke de blev indsamlet. 

Ret til begrænsning – Du har ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til dataportabilitet – Du har ret til at få udlæst de oplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt og 

maskinlæsbart format. 

 

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret 

kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering. 

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet 

via www.datatilsynet.dk. 

mailto:compliance@focus-advokater.dk
http://www.datatilsynet.dk/

