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VORES PERSONDATAPOLITIK 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

3. Kategorier af personoplysninger 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

9. Retten til at trække samtykke tilbage 

10. Dine rettigheder 

11. Klage til Datatilsynet 

 

1.   Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Talmedadvokatnu – som er en del af Brøndgraversen Advokater - er dataansvarlig for behandlingen af de 

personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Talmedadvokatnu  

Cvr.nr. 4115 7437  

Amager Strandvej 60-64  

2300 København S    

60638198  

kontakt@bbadvokater.dk  

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Formålet er at være i stand til at varetage opgaven i forbindelse med levering af vores ydelse, som består af 

telefonisk rådgivning.   

Ved at krydse af på at du accepterer vores persondatapolitik, giver du samtykke til at Talmedadvokatnu kan behandle 

enhver personoplysning, herunder evt. følsom personoplysning om dig til brug for opklaring og behandling af sagen 
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Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger herefter af: 

• Samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra A. 

3.  Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Almindelige personoplysninger jf. artikel 6 

I sjældne tilfælde:  

• CPR-nr. jf. artikel 11 

• Evt. straffedomme og lovovertrædelser jf. artikel 10 i trafikskadesager 

• Følsomme personoplysninger jf. artikel 9 

4.  Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til nogle modtagere.  

 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

6.  Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Dine personoplysninger stammer fra dig selv i forbindelse med din upload på vores hjemmeside. 

7.  Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som 

oplysningerne var indsamlet og behandlet til.  

 

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til 

de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations – og revisionskrav. Som 

udgangspunkt vil alle personoplysninger bliver gemt i 5 år.  

8.  Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering. 
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9. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du 

tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

10.  Dine rettigheder 

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. 

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

 

- Du har til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet.   

 

- I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.   

 

- Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

 

- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

 

- De har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger eller få transmitteret 

personoplysninger direkte fra Talmedadvokatnu.     

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 

www.datatilsynet.dk. 

11.  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. 


