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1 ANSVAR 

1.1 Beskyttelse af dine Persondata har vores højeste prioritet, uanset om disse data 

handler om dig, dine transaktioner, dine produkter /gods eller dine serviceydelser.  

1.2 Vi behandler Persondata og har derfor vedtaget denne Persondata politik, der be-

skriver, hvordan vi behandler dine Persondata. 

2 DATAANSVARLIG 

2.1 Dataansvarlig for behandling af Persondata omfattet af denne Persondatapolitik 

er: 

 Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab 

CVR-nr. 32283934 

Kalvebod Brygge 39 - 41 

1560 København V  

Telefon: + 45 33 300 200  

info@les.dk 

www.les.dk 

 

(Herefter benævnt ”LES”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)  

3 INDLEDNING 

3.1 Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har pro-

cedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Per-

sondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gæl-

dende lovgivning.  

3.2 Vi anvender og registrerer i visse situationer en række Persondata om dig, bl.a. når 

du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangemente r, hvis din virk-

somhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i udøvelse af vores rådgiv-

ning som advokatvirksomhed.  

3.3 Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af Persondata, vi indsamler, 

hvordan vi behandler disse Persondata, og hvem du kan kontakte, såfremt du har 

spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik. 

mailto:info@les.dk
http://www.les.dk/
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4 KATEGORIER AF PERSONDATA 

4.1 Afhængig af afdeling (se fagspecifikke behandlingsregler) og typen af juridisk råd-

givning indsamler og behandler vi typisk følgende kategorier af personoplysninger, 

herunder både almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger : 

• Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

• Pasnummer og CPR-nr.  

• CVR-registrering (enkeltmandsvirksomheder) . 

• Økonomiske oplysninger som f.eks. lønindkomst, lån, investeringer, bolig-

forhold m.v. 

• Forsikringsoplysninger, pensionsoplysninger, bank- og formueoplysninger, 

skatteoplysninger, regnskabsoplysninger. 

• Tinglysningsregistreringer (herunder i Tingbogen, Bilbogen m.v.). 

• Statsborgerskab. 

• Køn og ægteskabelig status. 

• Oplysninger om familiære forhold, herunder nærtstående (forældre, børn, sø-

skende). 

• Sociale problemer. 

• Gældsoplysninger, herunder om gæld til det offentlige. 

• Oplysninger om arbejdsforhold og ansættelse . 

• Oplysninger om tilknytning til fagforening og A-kasse. 

• Straffeoplysninger. 

• Oplysninger om sygdom. 

• Lokaliseringsoplysninger. 

• IP-adresse. 

5 BEHANDLINGSFORMÅL OG -GRUNDLAG 

5.1 Vi indsamler og opbevarer dine Persondata til bestemte formål eller andre lovlige 

forretningsmæssige formål.  

5.2 Dine Persondata indsamles og anvendes til: 

• Advokatvirksomhed. 

• Forbedring af vores rådgivning og andre tjenesteydelser.  

• Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig. 

• Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig . 

• Direkte markedsføringsaktiviteter. 
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• Statistik og tilpasning af vores ydelser. 

• Optimering af hjemmesiden (se også vores separate Cookie-politik). 

• Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom.  

• Administration af din relation til os. 

• Opfyldelse af lovgivning, som LES er underlagt, herunder f.eks. hvidvasklo-

ven. 

• For at LES og klienter, som LES repræsenterer, kan forsvare sig imod eller 

etablere retskrav. 

 

5.3 Vores retsgrundlag for behandling af Persondata  er indenfor LES’ normale udøvelse 

af advokathvervet baseret på retlig forpligtelse (f.eks. hvidvaskaktiviteter og bog-

føring), for at opfylde den kontrakt, der indgås mellem os og klienter  samt vores 

legitime interesser, jf. henholdsvis GDPRs art. 6, stk. 1, litra c, litra b og f, jf. også 

databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, samt vores eller klienters retskrav, dvs. for at et 

krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPRs art. 9, stk. 2, litra 

f. 

5.4 I øvrigt henvises til afsnit 9.7 i denne Persondatapolitik samt vores Persondatapo-

litik for fagspecifikke behandlingsregler, som du kan finde her.  

6 KILDER TIL INDSAMLING AF PERSONDATA 

6.1 Persondata indsamles direkte fra dig, modparter, tredjeparter, offentlige myndighe-

der, banker, forsikringsselskaber, revisorer, domstolene, andre rådgivere, tidligere 

arbejdsgivere, kollegaer, klienter, dine it-enheder som smartphone, tablet eller 

computer og fra de transaktioner, som du gennemfører hos os.  

7 DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER 

7.1 Håndtering af begæringer fra den registrerede 

7.1.1 Vores håndtering af de registreredes rettigheder er centraliseret. Den ansvarlige vil 

dog sjældent være tilstrækkeligt inde i den enkelte sag til at kunne bedømme, om 

den registreredes anmodning kan/bør imødekommes helt eller delvist . Besvarelsen 

vil derfor ske efter dialog med den relevante sagsbehandler, som kan redegøre for 

de hensyn, der taler for henholdsvis imod, at en anmodning/indsigelse imødekom-

mes. 

  

https://les.dk/sites/default/files/files/persondatapolitik_-_fagspecifikke_behandlingsregler.pdf
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7.2 Indsigtsretten 

7.2.1 Den registrerede har – som udgangspunkt - i henhold til databeskyttelsesforordnin-

gens art. 15 ret til at få bekræftet, om der behandles Persondata om den pågældende 

og vil i givet fald få adgang til at få udleveret en udskrift eller en kopi af Persondata. 

7.2.2 Derudover har den registrerede ret til at modtage følgende information:  

• Formålene med behandlingen og oplysning om de berørte kategorier af Per-

sondata, herunder hvorfra Persondata stammer, hvis de ikke indsamles hos 

den registrerede. 

• De modtagere eller kategorier af modtagere som Persondata er eller vil blive 

videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisa-

tioner. 

• Om muligt det påtænkte tidsrum hvor Persondata vil blive opbevaret, eller 

hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette 

tidsrum. 

• Retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af Per-

sondata eller begrænsning af behandling af Persondata vedrørende den regi-

strerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. 

• Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed , herunder Datatilsynet. 

 

7.2.3 Den registrerede har endvidere ret til at få oplysninger om fornødne garantier, hvis 

vi har overdraget Persondata til tredjelande.  

7.2.4 Efter databeskyttelsesloven gælder retten til indsigt ikke, hvis den registreredes 

interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private inte-

resser, herunder hensynet til den pågældende selv. Det er vores vurdering, at dette 

bl.a. vil omfatte oplysninger omfattet af vores tavshedspligt. Indsigtsretten vil der-

for ikke have en selvstændig betydning, så længe der begæres om indsigt i Person-

data, som er underlagt tavshedspligt. Klientens begæring om indsigt i egne oplys-

ninger vil derimod som udgangspunkt ikke være begrænset (medmindre vi f.eks. 

har foretaget indberetning til Hvidvasksekretariatet i SØIK i medfør af hvidvasklo-

ven, er meddelt forsvarerpålæg efter retsplejeloven m.v.). 
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7.3 Dataportabilitet 

7.3.1 Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens art. 20 desuden ret til i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage Persondata 

om sig selv, som den pågældende selv har givet til os.  

7.3.2 Den registrerede har desuden ret til selv at transmittere disse oplysninger til en 

anden dataansvarlig uden hindring fra os, når behandlingen er baseret på samtykke 

eller en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk. Hvis den registrerede udø-

ver denne ret til dataportabilitet , har den registrerede også ret til at få transmitteret 

Persondata direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.  

7.3.3 Adgangen til dataportabilitet – som navnlig kan være relevant ved advokatskifte – 

omfatter kun oplysninger, den registrerede selv har givet, og vil kun omfatte be-

handlinger, der foretages automatisk, og som baserer sig på et samtykke eller en 

kontrakt med den registrerede. 

7.3.4 Dataportabilitet giver den registrerede mulighed for at overføre og videreanvende 

egne oplysninger til egne formål og på tværs af forskellige tjenester. Denne ret gør 

det nemmere for den registrerede at flytte, kopiere eller transmittere Persondata fra 

ét IT-miljø til et andet uden besvær.  

7.4 Ret til berigtigelse 

7.4.1 I henhold til databeskyttelsesforordningens art. 16 har den registrerede ret til uden 

unødig forsinkelse at få urigtige Persondata om sig selv berigtiget af den dataan-

svarlige. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede 

desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige Persondata, bl.a. ved at fremlægge 

en supplerende erklæring. 

7.4.2 Denne ret supplerer vores egen grundlæggende forpligtelse til kontinuerligt at sikre 

os, at der alene behandles korrekte og ajourførte oplysninger, jf. art. 5, stk. 1, litra 

d, i GDPR.  

7.4.3 Retten til berigtigelse angår dog alene objektive Persondata og ikke subjektive vur-

deringer. At vi måtte have vurderet, at klienten ikke har et juridisk grundlag for at 

føre en sag, er eksempelvis ikke en personoplysning, der kan kræves berigtiget, blot 

fordi klienten ikke er enig. Vores vurdering af et bevis skal heller ikke berigtiges, 

fordi modparten ikke måtte være enig i vores udlægning.   
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7.5 Retten til at blive glemt 

7.5.1 Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens art. 17 i visse tilfælde ret 

til uden unødig forsinkelse at få Persondata om sig selv registreret hos LES slettet. 

LES har i så fald pligt til uden unødig forsinkelse at slette Persondata.  

7.5.2 Den registrerede kan blandt andet kræve sig slettet, hvis  Persondata ikke længere 

er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis den registre-

redes legitime interesser i at gøre indsigelse mod behandlingen overstiger den da-

taansvarliges legitime interesser i at opbevare Persondata, eller hvis Persondata er 

blevet behandlet ulovligt. 

7.5.3 I tråd med betingelserne kan der efter art. 17, stk. 3, ikke kræves sletning, hvis 

behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at rets-

krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf.  art. 17, stk. 3, litra b og e.  

7.5.4 Det er vores vurdering, at ”Retten til at blive glemt” sjældent vil være relevant i 

forhold til vores sagsbehandling. Den kan dog eksempelvis tænkes anvendt, hvis 

Persondataene oprindeligt slet ikke har været nødvendige for sagens behandling, og 

derfor slet ikke burde være indgået i sagen, eller hvis Persondata utvivlsomt ikke 

længere er nødvendige for sagens behandling. I så fald vil pligten til at slette Per-

sondata også følge af den grundlæggende forpligtelse til kun at behandle nødven-

dige oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra c. ”Retten til 

at blive glemt” finder dog ikke anvendelse, såfremt (og så længe) vi opbevarer så-

danne oplysninger for at kunne imødegå et eventuelt retskrav fra klienter (f.eks. en 

klage- eller ansvarssag) eller for at kunne opfylde vores advokatetiske forpligtelse 

vedrørende interessekonflikttjek. 

7.5.5 Hvis advokatvirksomheden efter art . 17 i GDPR er forpligtet til at slette Persondata, 

som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi instru-

ere vore(s) databehandler(e) om at slette oplysningerne, samt underrette de andre 

dataansvarlige, som behandler Persondata, om, at den registrerede har anmodet om 

at få slettet alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende Persondata, 

jf. art. 19.  

7.6 Ret til indsigelse – samt ret til ikke at være genstand for automatiserede afgørelser  

7.6.1 Det følger af databeskyttelsesforordningens art. 21, at den registrerede til enhver 

tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af Persondata om vedkommende, 

hvis behandlingen – herunder profilering – er baseret på art. 6, stk. 1, litra e eller 
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f. Disse bestemmelser omhandler adgangen til at behandle almindelige Persondata, 

hvis behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, 

eller hvis behandlingen er nødvendig for at forfølge en berettiget interesse , og hen-

synet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.  

7.6.2 Hvis den registrerede gør indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende 

Persondata, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der 

går forud for den registreredes interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, 

at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

7.6.3 Det er vores vurdering, at denne bestemmelse kun i begrænset omfang vil komme i 

spil i forhold til vores sagsbehandling, fordi vores sagsbehandling i vidt omfang 

kan knyttes op på hjemlen vedrørende fastlæggelsen af et retskrav, ligesom vi – 

hvis behandlingen i øvrigt opfylder de grundlæggende behandlingsregler – oftest 

vil kunne påvise vægtige legitime grunde til, at oplysningerne indgår i sagsbehand-

lingen. 

7.6.4 Bestemmelsen i art. 21 forudsætter, at den registrerede gøres udtrykkeligt opmærk-

som på sin ret til at gøre indsigelse, og at dette skal ske senest på tidspunktet for 

den første kommunikation. Endvidere skal oplysningen herom meddeles klart og 

holdes adskilt fra de andre oplysninger.  

7.6.5 Som supplement til art. 21 har den registrerede i henhold til art. 22 ret til ikke at 

være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, her-

under profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker 

den pågældende.  

7.6.6 Et praktisk eksempel på profilering kunne være, at klienten afkrydser et spørge-

skema, og at vi på basis af dette træffer en afgørelse om, hvorvidt sagen bør opret-

holdes/videreføres. Hvis bestemmelsen skal finde anvendelse, kræver det dog, at 

der ikke involveres medarbejdere fra LES i en sådan beslutningsproces.  

7.6.7 Også denne bestemmelse indeholder en række undtagelser, jf. art. 22, stk. 2. Den 

registreredes ret gælder blandt andet ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for indgå-

else eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, 

hvis behandlingen har hjemmel i lov, eller hvis behandlingen er baseret på den 

registreredes udtrykkelige samtykke.  
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7.7 Ret til begrænsning af behandlingsaktiviteterne  

7.7.1 I henhold til databeskyttelsesforordningens art. 18 har den registrerede ret til at få 

begrænset behandlingen af Persondata, hvis  

• rigtigheden af Persondata bestrides af den registrerede, men kun i perioden 

indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om Persondata er 

korrekte, 

• behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af Per-

sondata og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses, 

• den dataansvarlige ikke længere har brug for Persondata til behandlingen, 

men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares, og 

• den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af art. 21, 

stk. 1, men kun i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges 

legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser. 

 

7.7.2 Retten udgør dermed et alternativt (og mindre) indgreb i sagsbehandlingen sam-

menlignet med den registreredes ret til at gøre indsigelse efter art. 21 og 22, og den 

registreredes ”ret til at blive glemt”  efter art. 17. 

7.7.3 Det følger af bestemmelsens stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må 

sådanne Persondata, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis den 

registrerede giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er nødvendig f or, at et 

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

7.7.4 Bestemmelsen vil efter vores vurdering kun få begrænset betydning for vores ad-

gang til at behandle Persondata i vores sagsbehandling.  

7.7.5 Bestemmelsen supplerer desuden i vidt omfang vores egen selvstændige forplig-

telse til kontinuerligt at sikre overholdelse af de grundlæggende  rettigheder for den 

registrerede. 
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8 GENERELLE BEHANDLINGPRINCIPPER 

8.1 Behandlingsprincipper 

8.1.1 Vi vil behandle Persondata lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold 

til den registrerede. 

8.1.2 Vores behandling af Persondata er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil 

sige, at Persondata skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Per-

sondata må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. 

8.1.3 Vi behandler Persondata ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at 

Persondata skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nød-

vendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles . 

8.1.4 Persondata skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal 

være korrekte og om nødvendigt ajourførte . 

8.1.5 Vi behandler Persondata ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil 

sige, at Persondata skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at iden-

tificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, 

hvortil de pågældende Persondata behandles. 

8.1.6 Persondata skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket 

vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for 

Persondata, herunder skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling 

og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af pas-

sende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

8.2 Risikoanalyse 

8.2.1 Vi skal i forbindelse med vores sagsbehandling gennemføre passende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de 

risici, som konkret er forbundet med vores behandling af Persondata.  

8.2.2 Vi har gennemført en risikoanalyse, som ligger til grund for denne Persondatapoli-

tik. 
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8.3 Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (DPIA)       

8.3.1 Databeskyttelsesforordningens art. 35 indeholder et krav om, at hvis en behandling 

– navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sam-

menhæng og formål – sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers 

rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige forud for behandlingen 

foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for be-

skyttelse af Persondata.  

8.3.2 Pligten til at foretage en konsekvensanalyse gælder alene i særlige tilfælde, hvor 

der kan konstateres en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsret-

tigheder. 

8.3.3 Konsekvensanalyser skal navnlig gennemføres, når der foretages: 

A Behandling i stort omfang af følsomme oplysninger eller af Persondata ved-

rørende straffedomme og lovovertrædelser, eller 

B systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysi-

ske personer, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, 

og som er grundlag for afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person 

eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den fysiske person, eller 

C systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang . 

8.3.4 Det er vores vurdering, at vi i udgangspunktet sjældent vil foretage behandlinger, 

der opfylder et af ovennævnte kriterier. Det må derfor antages, at reglerne om kon-

sekvensanalyse vil have et forholdsvis begrænset anvendelsesområde i relation til 

vores behandling af Persondata om klienter. 

8.3.5 Vurderingen finder bl.a. støtte i databeskyttelsesforordningens præambel. Ifølge 

betragtning 91, bør behandling af Persondata ikke anses for omfattet af reglerne om 

konsekvensanalyse, hvis der er tale om en læges, en sundhedspersons eller en ad-

vokats behandling af Persondata om patienter eller klienter.  

8.3.6 Vi vil dog foretage en konsekvensanalyse, såfremt vi påbegynder – i stort omfang 

- f.eks. i en specialistfunktion med mange advokater hovedsageligt at arbejde med 

personfølsomme oplysninger.  
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8.3.7 Gennemføres en konsekvensanalyse, vil resultatet af analysen blive taget i betragt-

ning, når der skal træffes passende foranstaltninger med henblik på at påvise, at 

vores behandling af Persondata overholder databeskyttelsesforordningen. Hvis det 

fremgår af en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, at vores behandlings-

aktiviteter indebærer en høj risiko, som vi ikke kan begrænse ved passende foran-

staltninger med hensyn til tilgængelig teknologi og gennemførelsesomkostninger, 

vil vi høre tilsynsmyndigheden forud for behandlingen.  

8.4 Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

8.4.1 Pligten til at udpege en databeskyttelsesrådgiver forudsætter efter databeskyttelses-

forordningens art. 37, at behandling af Persondata indgår som vores ”kerneaktivi-

tet”. 

8.4.2 Det er ikke vores kerneaktivitet at behandle Persondata i et stort omfang eller at 

foretage regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang.  

8.4.3 Datatilsynet har også i sin ”Vejledning om databeskyttelsesrådgivere” udtalt, at 

virksomheder, der behandler Persondata som en biaktivitet, ikke er forpligtede til 

at udpege en databeskyttelsesrådgiver, og at en enkelt advokats behandling af kli-

entoplysninger skal anses som en sådan biaktivitet. Vores behandling af Persondata 

anses som en biaktivitet.  

8.4.4 Vi behandler ikke Persondata i større omfang, hvor der er en høj risiko for datasub-

jektet 

8.4.5 Advokatsamfundet anfører i vejledning om advokaters behandling af Persondata, 

som du kan se her, følgende vedrørende forsvarsadvokater:  

 

”Det er Advokatrådets opfattelse, at forsvarsadvokater som udgangspunkt ikke er 

omfattet af reglerne om databeskyttelsesrådgivere, selvom forsvarsadvokater be-

handler mange oplysninger om strafbare forhold. Det skyldes efter rådets opfat-

telse, at behandling af Persondata ikke er forsvarsadvokatens kerneaktivitet .” 

8.4.6 Vi har derfor valgt ikke at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). 

8.4.7 Som følge af princippet om ansvarlighed, har vi – uanset om vi agerer som dataan-

svarlig eller databehandler - udpeget en person i vores organisation, der har som 

ansvarsområde at foretage de vurderinger og den rådgivning, der sædvanligvis vil 

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Opdateret%20vejledning%20om%20advokaters%20behandling%20af%20personoplysninger.aspx
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blive varetaget af en databeskyttelsesrådgiver. Denne Persondataansvarlige har an-

svaret for og skal håndtere databeskyttelsesspørgsmål. 

8.5 Videregivelse til andre tjenester 

8.5.1 Der videregives ikke Persondata til sociale netværk.  

8.6 Anden videregivelse 

8.6.1 Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndig-

hed) eller retsvæsen om udlevering af Persondata, vil vi foretage udlevering af dine 

Persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

8.7 Profilering 

8.7.1 Vi anvender ikke dine Persondata til profilering. 

9 GENERELLE BEHANDLINGSREGLER 

9.1 Overordnet 

9.1.1 Behandlingsregler – klienter er tænkt som de generelle principper, som vi skal an-

vende i forbindelse med sagsbehandling for klienter og er dermed en gennemgang 

af de spørgsmål, som vi generelt i vores sagsbehandling skal forholde os til. Be-

handlingsregler – klienter er derudover udtryk for, hvordan vi opfylder dokumen-

tationskravene i databeskyttelsesforordningen.  

9.1.2 Hertil hører også fagspecifikke guidelines målrettet  særlige sagsområder – herun-

der:  

• Insolvens 

• Inkasso 

• Strafferet  

• Familieret 

• Ejendomshandler 

• M&A – (due diligence processer) 

• Erstatnings- og Forsikringsret (herunder personskade) 

• Ansættelsesret 
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9.1.3 Med udspring i nærværende behandlingsregler – klienter tager de fagspecifikke be-

handlingsregler fat i problemstillinger, der navnlig viser sig på de pågældende fag-

specifikke områder. Vi henviser til LES’ fagspecifikke behandlingsregler, som du 

kan se her.  

9.2 Dataansvarlig 

9.2.1 Vi arbejder som altovervejende udgangspunktet selvstændigt i relation til klienten 

og tredjeparter. Vi vurderer selvstændigt, om der er grundlag for at indsamle/be-

handle Persondata, hvilke Persondata, der er relevante og nødvendige, hvordan Per-

sondata behandles, til hvilket formål Persondata behandles, og hvor længe Person-

data skal opbevares.  

9.2.2 I henhold til de advokatetiske regler er vi også i et vist omfang forpligtet til at 

vurdere processen uafhængigt af klienten. Derudover skal vi i visse tilfælde også 

opfylde bevismæssige forpligtelser for tredjemand, f.eks. i forbindelse med behand-

ling af konkursboer. 

9.2.3 Datatilsynet har i ”Vejledning om dataansvarlige og databehandlere” givet 2 ek-

sempler vedrørende advokaters arbejde (eksempel 15 og 16), som illustrerer græ n-

sefladen: 

 

”Yder advokaten rådgivning/bistand til en sag (i eksemplet en erstatningssag), er 

advokaten selvstændig dataansvarlig, fordi advokatvirksomheden træffer selvstæn-

dige beslutninger om, hvilke oplysninger der skal indsamles, slettes, videregives 

m.v. Behandlingen af oplysninger sker ikke efter instruks eller godkendelse fra kli-

enten, og i lyset af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler er det ifølge 

Datatilsynet også tvivlsomt, i hvilket omfang advokaten ville have mulighed for at 

følge en detaljeret instruks”. 

9.2.4 Består vores ydelse derimod i at administrere en ordning eller forpligtelse, som 

klienten har (i eksemplet en whistleblower-ordning), er vi databehandler. I dette 

tilfælde vil opgaven være bundet af aftale (instruksen) fra klienten , og behandling 

vil være ekspeditionspræget, ligesom den ikke er udtryk for klassisk advokatvirk-

somhed. 

9.2.5 For så vidt angår f.eks. en M&A-proces, skal det også konkret vurderes, om vi er 

dataansvarlig eller databehandler. Ydes der udelukkende bistand i form af admini-

stration af et datarum, taler det for, at vi er databehandler.  

https://les.dk/sites/default/files/files/persondatapolitik_-_fagspecifikke_behandlingsregler.pdf
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9.2.6 Tilsvarende kan det overvejes, om vi er databehandler, hvis vi administrerer en 

ejendom, men udelukkende opkræver leje og indgår lejekontrakter på udlejers 

vegne uden selvstændig stillingtagen ti l kontraktbetingelserne m.v. Hvis vi til gen-

gæld også udfærdiger lejekontrakter og vurderer lejeres eventuelle misligholdelse 

samt behandler udsættelsessager, må vi snarere vurderes at være dataansvarlig.  

9.2.7 Vores Persondatapolitik tager i det følgende udgangspunkt i, at vi er dataansvarlig 

for vores sagsbehandling.  

9.3 Databehandler 

9.3.1 Inddrages tredjeparter i sagsbehandlingen, skal vi vurdere, om sådanne tredjeparter 

får status som databehandlere eller selvstændige dataansvarlige.  

9.3.2 Et eksempel på overgivelse af Persondata til en tredjepart er den situation, hvor vi 

anmoder en anden advokat om bistand til løsning af en klients sag. I dette tilfælde 

skal det iagttages, om der er hjemmel til at overdrage sådanne Persondata til en 

selvstændig tredjepart. 

9.3.3 Modtager vi Persondata fra andre advokater, skal vi selvstændigt vurdere, om op-

gaven indebærer, at vi får en rolle som databehandler eller som selvstændig data-

ansvarlig. Dette skal afklares, inden behandlingen af de konkrete Persondata påbe-

gyndes. 

9.3.4 Det skal i overvejelsen holdes for øje, at den dataansvarlige er den, som bestemmer, 

med hvilke formål Persondata må behandles (formålet), og hvordan Persondata må 

behandles (hjælpemidlerne), herunder af hvem Persondata må behandles.   

9.3.5 En databehandler behandler til gengæld udelukkende Persondata på vegne af den 

dataansvarlige. Databehandleren bestemmer i modsætning til den dataansvarlige 

hverken hvordan eller til hvilket formål, der må behandles Persondata. 

9.3.6 Der vil derfor kun foreligge en databehandlerkonstruktion, hvis en aftale eller en 

del af en aftale mellem os og en anden part (en databehandler) går ud på, at den 

anden part skal behandle (f.eks. indsamle, registrere, opbevare, videregive eller 

slette) Persondata efter instruks fra os som dataansvarlig.  

9.3.7 Hvis aftalen mellem os og den anden part først og fremmest drejer sig om levering 

af en anden ydelse end ren administration/behandling af Persondata – hvis der f.eks. 

skal udarbejdes en juridisk vurdering af en bestemt problemstilling, hvor vi ikke 
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har behov for at give en instruks om den konkrete behandling af Persondata – vil 

den anden part ikke være databehandler for os. Dette gælder også, selvom vi vide-

regiver Persondata (f.eks. navn og adresse), som er nødvendige for, at denne anden 

part kan levere sin hovedydelse i form af eksempelvis juridisk rådgivning, og at 

tredjeparten leverer denne ydelse bestilt af os.  

9.3.8 Spørgsmålet er med andre ord, om vi alene er interesseret i at modtage det færdige 

produkt (f.eks. en rapport, som giver svar på en bestemt problemformulering) men 

ikke ønsker at blande os i, med hvilke delformål og hjælpemidler dette opnås. Fra-

været af en instruks i denne sammenhæng taler for, at hovedydelsen drejer sig om 

andet end behandling af Persondata som databehandler. 

9.3.9 Er der ikke tale om en databehandlerkonstruktion, vil den part, som modtager op-

lysningerne fra os, herefter være dataansvarlig for den efterfølgende behandling af 

Persondata hos parten selv.  

9.3.10 Som ovenfor anført skal det ved videregivelse til en selvstændig dataansvarlig i det 

hele sikres, at der er hjemmel til videregivelsen, ligesom den modtagende part skal 

sikre sig opfyldelse af sin oplysningspligt.  

9.4 Databehandleraftaler 

9.4.1 Hvis vi er dataansvarlige og har vurderet, at der foreligger en databehandlerkon-

struktion, skal der udarbejdes en databehandleraftale.  

9.4.2 Databehandleraftalen skal indgås mellem os (den dataansvarlige) og den anden part 

(databehandleren) og skal leve op til databeskyttelsesforordningens krav til databe-

handleraftaler, jf. forordningens art. 28, stk. 3. Det indebærer, at der skal udarbej-

des en kontrakt eller andet retligt dokument, som er bindende for databehandleren. 

Det er desuden et krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk.  

9.4.3 Databeskyttelsesforordningen fastsætter herudover en del specifikke krav til ind-

holdet af databehandleraftalen. Aftalen skal bl.a. indeholde oplysninger om gen-

standen for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, ty-

pen af Persondata, kategorierne af registrerede og vores forpligtelser og rettigheder 

som dataansvarlig samt de pligter, som databehandleren har i forhold til at varetage 

opgaven. Kravene er specifikt beskrevet i databeskyttelsesforordningens art. 28, 

stk. 3, litra a-h. 
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9.4.4 Agerer vi som databehandler for klienten, skal der indgås en databehandleraftale 

med klienten. 

9.5 Overførsel til tredjelande 

9.5.1 Ved brug af en databehandler, indhentelse af responsum fra en advokat uden  for 

EU/EØS eller ved kommunikation med modparter vil vi vurdere, om overførslen af 

Persondata til en databehandler eller videregivelsen af Persondata til en anden da-

taansvarlig uden for EU/EØS vil indebære, at der sker behandling uden for 

EU/EØS.  

9.5.2 Databeskyttelsesforordningen forudsætter, at der ikke sker behandling af Person-

data i lande med ringere Persondatabeskyttelse end databeskyttelsesniveauet i EU, 

jf. databeskyttelsesforordningens art. 44-49. 

9.5.3 Overførsel til lande uden for EU/EØS kræver som udgangspunktet (art. 44-47), 

• at EU-Kommissionen har godkendt landet (herunder Privacy Shield for USA),  

• at vi og tredjeparten har indgået en aftale ved brug af EU-Kommissionens 

Standardmodel Klausulaftaler, eller 

• at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fastsat ved godkendte bindende 

virksomhedsregler. 

9.5.4 Herudover kan enkelte overførsler finde sted, hvis 

• der foreligger et samtykke, 

• overførslen er påkrævet for opfyldelse af en kontrakt , eller 

• overførslen er påkrævet for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares. 

9.6 Databehandlere - oversigt 

9.6.1 Vi anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af LES. Denne 

virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de Persondata, som vi er data-

ansvarlig for. 

9.6.2 Databehandling foretages inden for den Europæiske Union. 

9.6.3 Databehandleren handler alene efter inst ruks fra os.  
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9.6.4 Vi benytter følgende databehandlere: 

Databehandler Lokalisation Aftaletype 

EG A/S Danmark Databehandleraftale 

Notora ApS Danmark Databehandleraftale 

Azets A/S Danmark Databehandleraftale 

Lexmark Danmark ApS Danmark Databehandleraftale 

IPvision ApS Danmark Databehandleraftale 

Intranote A/S Danmark Databehandleraftale 

Vima (Dataløn) Danmark Databehandleraftale 

DLL Danmark Danmark Databehandleraftale 

Hostnordic Danmark Databehandleraftale 

Nets A/S Danmark Databehandleraftale 

PostNord (eConOne) Danmark Databehandleraftale 

Skat (elindkomst) Danmark Databehandleraftale 

IBM Danmark ApS  EU Databehandleraftale 

Microsoft EU Databehandleraftale 

Rovsing Applications ApS Danmark Databehandleraftale 

Fischer & Kern Danmark Databehandleraftale 

Ricoh Danmark A/S EU Databehandleraftale 
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Gyldendal A/S Danmark Databehandleraftale 

Ordbogen A/S Danmark Databehandleraftale 

Unik System Design A/S Danmark Databehandleraftale 

ReindexKnowledge ApS Danmark Databehandleraftale 

webCRM A/S EU Databehandleraftale 

ReadSoft Danmark Databehandleraftale 

Pbj A/S Danmark Databehandleraftale 

Cerberus Danmark Databehandleraftale 

FuseMail Danmark Databehandleraftale 

Experian Danmark Databehandleraftale 

Debitor Registret Danmark Databehandleraftale 

IDQ Danmark Databehandleraftale 

Signflow Danmark Databehandleraftale 

 

9.6.5 Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsfor-

anstaltninger mod, at Persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller 

forringes samt mod, at Persondata kommer til uvedkommendes kendskab, misbru-

ges eller i øvrigt behandles i strid med reglerne om Persondata. På din anmodning 

- og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant 

arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandle-

ren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

er truffet. 
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9.7 Behandlingshjemmel 

9.7.1 Vi må kun behandle Persondata – herunder indsamle Persondata – hvis der er en 

hjemmel til behandlingen. 

9.7.2 Vores hjemmel til at behandle Persondata ligger først og fremmest i opdraget fra 

klienten. Til gengæld vil vi inden for dette opdrag i udgangspunktet have hjemmel 

til at behandle de nødvendige oplysninger til brug for løsning af opdraget. Til gen-

gæld vil vi inden for vores opdrag som udgangspunkt have hjemmel til at behandle 

alle de Persondata, der er nødvendige til brug for løsning af opdraget.  

9.7.3 Øvrige relevante hjemler til at behandle Persondata følger navnlig af databeskyt-

telsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af art. 9, stk. 2, litra a og 

f. Disse bestemmelser omhandler adgang til at behandle Persondata, (i) hvis der 

foreligger et samtykke, (ii) hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kon-

trakt, (iii) hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,  

(iv) nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes 

interesser, eller (v) nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares.   

9.7.4 For så vidt angår navnlig personnumre, kan vi behandle oplysninger om person-

numre, (i) når det følger af lovgivningen, (ii) hvis der foreligger et samtykke, eller  

(iii) hvis det er nødvendigt med henblik på fastlæggelsen af et retskrav, jf. databe-

skyttelseslovens § 11, jf. § 7. 

9.7.5 Det er vores vurdering, at den behandling af Persondata, vi foretager i relation til 

et opdrag fra en klient, i vidt omfang vil være hjemlet i de anførte bestemmelser. 

9.7.6 Vi vil nøje overveje i den enkelte sag, hvad opdraget omfatter, når Persondata be-

handles, så den enkelte advokat undlader at behandle – herunder registrere og 

gemme – Persondata, som ikke er relevante for sagen. Vi skal derfor i alle sammen-

hænge forholde os til rammerne for opdraget og sikre, at der ikke indsamles og 

behandles Persondata, som ikke er relevante. Navnlig er det vigtigt at sikre, at der 

ikke behandles Persondata om tredjemænd, som ikke er relevante for sagen.  

9.8 Generelle principper - sagsbehandlingen 

9.8.1 Ved opstart af sagen skal vi først og fremmest sikre os, at hjemmelsgrundlaget er 

klart – altså hvilke behandlinger af oplysninger, som opdraget forudsætter , og at vi 

har et lovligt behandlingsgrundlag herfor.  Det vil som det klare udgangspunkt være 
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langt mere hensigtsmæssigt, at advokatvirksomheden baserer sagsbehandling på en 

anden behandlingshjemmel – eksempelvis i bestemmelserne om opfyldelse af en 

kontrakt og/eller fastlæggelsen af et retskrav (art. 6, stk. 1, litra b-c, og art. 9, stk. 

2, litra f). Samtykke kan nemlig tilbagekaldes og giver i øvrigt heller ikke selv-

stændig mening ved siden af opdraget/aftalen om bistand.  

9.8.2 Samtykke vil dog være relevant, hvis advokatvirksomheden ønsker at markedsføre 

sig på grundlag af den konkrete sag. Advokatnævnet har udtalt, at der skal indhentes 

et udtrykkeligt samtykke fra klienten til at lave nyheder til hjemmesider og sociale 

medier, fordi mange ud fra sagsfremstillingen vil kunne genkende klienten. Dette 

gælder også, selvom alle navne og adresser m.v. er anonymiseret. Genkendelse kan 

give anledning til personlige kommentarer fra pågældendes venskabs - og bekendt-

skabskreds, som måske ikke er tilstrækkelig opmærksom på anonymisering.  

9.8.3 Dernæst skal vi tage stilling til vores forpligtelse om af egen drift til at underrette 

klienten om den behandling, vi foretager, herunder om de særlige regler, der gælder 

for indhentning og opbevaring af Persondata til brug for hvidvaskkontrol. 

9.8.4 Under processen skal vi løbende sikre os, at indsamling og videregivelse af Person-

data sker i overensstemmelse med formålet, og vi skal løbende overveje vores for-

hold til eventuelle databehandlere. Inddrages et tredjeland i sagen, skal LES være 

opmærksom på de særlige regler, der gælder for overførsel af Persondata til tredje-

lande. 

9.8.5 Når sagen er afsluttet, skal vi tage stilling til, hvor længe vi har behov for at opbe-

vare oplysningerne, og hvornår de skal slet tes. 

9.8.6 Vi vil som udgangspunkt undgå at basere vores behandling af Persondata på et 

samtykke fra klienten. Samtykke giver ikke selvstændig mening ved siden af op-

draget/aftalen om bistand. Samtykke vil dog blive indhentet, såfremt vi ønsker at 

markedsføre os på grundlag af den konkrete sag. Advokatnævnet har udtalt, at der 

skal indhentes et udtrykkeligt samtykke fra klienten til at lave nyheder til hjemme-

sider og sociale medier, fordi mange ud fra sagsfremstillingen vil kunne genkende 

klienten. Dette gælder også, selvom alle navne og adresser m.v. er anonymiseret. 

Genkendelse kan give anledning til personlige kommentarer fra pågældendes ven-

skabs- og bekendtskabskreds, som måske ikke er tilstrækkelig opmærksom på ano-

nymisering. 
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9.9 Oplysningspligt - klient 

9.9.1 Oplysningspligten gælder både i forhold til klienten selv og i forhold til eventuelle 

tredjeparter, som forudsættes inddraget i sagsbehandlingen. Pligten til at underrette 

tredjeparter skal altid overvejes i forhold til vores tavshedspligt. Det forudsætter 

en konkret vurdering og stillingtagen. 

9.9.2 I forhold til klienten opfyldes oplysningspligten ved at sende et link til vores Per-

sondatapolitik i det velkomstbrev, som beskriver betingelserne for samarbejdet.  

9.9.3 I velkomstbrevet henvises der til vores Persondatapolitik, hvori følgende er beskre-

vet: 

• Vores behandling – herunder elektronisk og fysisk behandling/opbevaring og 

eventuelt anvendelse af cloud-system og sagsbehandlingssystem.  

• Andre relevante aktører – modparter/myndigheder/vidner/skønsmænd – der 

vil blive inddraget, samt også eventuel ekstern bogholder og it-support. 

• Opbevaringsperiode efter afslutning – herunder hvidvaskrav og klientkonto-

krav. 

• Rettigheder og mulighed for klage samt muligheden for at tilbagekalde sam-

tykket, hvis behandlingen skal baseres på et samtykke. For så vidt angår per-

sonens rettigheder, fremgår det af databeskyttelsesforordningens art. 21 om 

den registreredes ret til at gøre indsigelse, at den registrerede skal gøres ud-

trykkeligt opmærksom på denne rettighed, og at dette skal ske senest på tids-

punktet for den første kommunikation, jf. art. 21, stk. 4. Oplysningen skal 

meddeles klart og adskilt fra andre oplysninger.  

• Hver klient modtager et link til vores Persondatapolitik,  og som der herefter 

blot kan henvises til i bekræftelsesbrevet. Persondatapolitik vedrørende hvid-

vask vedlægges. 

9.9.4 For de tilfælde, hvor vores behandling alene er baseret på en interesseafvejning 

eller udførelse af opgaver i samfundets interesse – eller hvor der er tale om behand-

ling af Persondata med henblik på direkte markedsføring - fremgår det dog af data-

beskyttelsesforordningens art. 21 om den registreredes ret til at gøre indsigelse, at 

den registrerede skal gøres udtrykkeligt opmærksom på denne rettighed, og at dette 

skal ske senest på tidspunktet for den første kommunikation, jf. art. 21, stk. 4. I 

sådanne tilfælde vil vi sende særskilt oplysning om behandlingen til klienten . 
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9.10 Oplysningspligt - modparter 

9.10.1 Så længe behandling af Persondata vedrørende modparten ligger inden for det, som 

er nødvendigt af hensyn til at løse opdraget, og så længe oplysningern e er omfattet 

af advokatens tavshedspligt, har vi ikke en oplysningsforpligtelse overfor modpar-

ten.  

9.10.2 Såfremt behandlingen af Persondata vedrørende modparten ikke ligger inden for 

det, som er nødvendigt af hensyn til at løse opdraget, og oplysningerne ikke er 

omfattet af advokatens tavshedspligt , vil vi opfylde vores oplysningsforpligtelse 

direkte overfor modparten eller modpartens advokat.  

9.10.3 Advokatsamfundet har i vejledning om advokaters behandling af Persondata anført 

følgende vedrørende opfyldelse af oplysningspligten over for modparten:   

 

”Modtager du Persondata om modparten direkte fra denne, skal du naturligvis være 

opmærksom på forbuddet mod henvendelse direkte til modparten, hvor denne er 

repræsenteret ved advokat[…..]. 

 

Efter Advokatrådets opfattelse vil oplysningspligten efter databeskyttelsesforord-

ningen imidlertid kunne sidestilles med et påkravstilfælde, således at en henven-

delse direkte til modparten med det formål at iagttage oplysningspligten efter for-

ordningen ikke er i strid med god advokatskik, selvom modparten er repræsenteret 

ved advokat. Men husk, at det skal ske med respekt for tavshedspligten i forhold til 

din egen klient. Kopi af henvendelsen til modparten bør samtidig sendes til mod-

partens advokat[…..]. 

 

Af afgørende betydning for at fravige forbuddet mod direkte henvendelse til mod-

parten er efter rådets opfattelse, at oplysningspligten alene kan opfyldes ved, at du 

giver oplysningerne til den registrerede, ligesom også formålet med reglerne  om 

de registreredes rettigheder tilsiger, at oplysningerne skal gives direkte til den re-

gistrerede. Umiddelbart er det ikke utvetydigt, at advokaten har fuldmagt til på 

vegne af klienten at modtage underretning om behandling af Persondata om klien-

ten. Ovenstående vurdering er derfor baseret på den forudsætning, at oplysnings-

pligten ikke kan opfyldes ved at give oplysningerne til andre, herunder den regi-

streredes advokat, ligesom det heller ikke er tilstrækkeligt at have oplysningerne 

liggende på din hjemmeside.” 
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9.11 Oplysningspligt – tredjeparter, dog ikke modparten  

9.11.1 Begrebet tredjemand defineres i databeskyttelsesforordningen som: 

 

”En anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller 

ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og 

de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, 

der er beføjet til at behandle Persondata”.  

9.11.2 Tredjeparter kan f.eks. være vidner, familiemedlemmer, naboer, arbejdsgiver, kol-

leger, virksomheders ansatte m.v., samt bipersoner, herunder skønsmænd, læger, 

sagsbehandlere, revisorer, konsulenter m.v. 

9.11.3 Det fremgår af databeskyttelsesforordningens art. 14, stk. 5, litra d, at oplysnings-

pligten ikke gælder, hvis Persondata skal forblive fortrolige som følge af tavsheds-

pligt.  

9.11.4 Så længe behandling af Persondata vedrørende tredjeparter ligger inde for opdraget, 

og så længe oplysningerne er omfattet af vores tavshedspligt, har vi ikke en oplys-

ningsforpligtelse overfor sådanne tredjeparter.  

9.11.5 Det følger af databeskyttelsesforordningens art. 14, stk. 5, litra b, at oplysnings-

pligten ikke gælder, hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at opfylde 

den. Denne undtagelse er i Datatilsynets praksis fortolket således, at oplysnings-

forpligtelsen bl.a. ikke omfatter bipersoner. Det kan være navne på læger og diverse 

øvrige behandlere, samt navne på diverse konsulenter, kolleger, naboer og andre, 

der måtte indgå i beskrivelsen af sagen, men hvor det eksempelvis er funktionen og 

ikke personen, der er relevant, og hvor selve personidentiteten ingen betydning har 

for sagen og heller ikke vil få nogen betydning. Undtagelsen forudsætter dog, at 

der alene indgår kontaktoplysninger og tilsvarende almindelige Persondata om 

den/de pågældende.  

9.11.6 Det betyder eksempelvis, at vi ved opkøb af en ejendom ikke nødvendigvis skal 

underrette alle de enkelte lejere om, at vi registrerer Persondata om deres navn og 

lejekontrakt. Underretningspligten vil afhænge af karakteren af Persondata. I en 

klagesag med sensitive oplysninger, vil vi overveje oplysningspligten opfyldt i det 

omfang vores tavshedspligt ikke påbyder, at oplysningerne holdes fortroligt.  

9.11.7 Oplysningspligten vil da konkret blive opfyldt ved, at vi i en autosignatur indsætter 

et link til denne Persondatapolitik. 
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9.11.8 Se i øvrigt Advokatsamfundets vejledning om advokaters behandling af Persondata 

på Advokatsamfundets hjemmeside her.   

9.12 Hvidvask 

9.12.1 I tillæg til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, findes 

der særregler om behandling af Persondata i relation til indhentelse og kontrol af 

Persondata i relation til lov om hvidvask (lov nr. 651 af 8. j uni 2017). 

9.12.2 Advokatsamfundet har i sin vejledning ”Vejledning til Hvidvaskloven 2017” fastsat 

nærmere regler for behandling af Persondata indhentet og behandlet i relation til 

hvidvask. Vi har i denne forbindelse udarbejdet interne retningslinjer for behand-

ling af hvidvask oplysninger.  

9.12.3 Vi skal i medfør af hvidvaskloven opbevare følgende Persondata i fem år fra kli-

entforholdets ophør. Dette vedrører:  

• Persondata indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kundekend-

skabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven. 

• Identitets- og kontroloplysninger. 

• Kopi af foreviste legitimationsdokumenter .  

• Dokumentation for og registreringer af transaktioner der gennemføres .  

• Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i hen-

hold til hvidvasklovens § 25, stk. 1 og 2. 

9.12.4 Vi skal inden etablering af en forretningsforbindelse med en klient og inden gen-

nemførelse af en enkeltstående transaktion for fysiske personer informere klienten 

om, hvad LES er forpligtet til at foretage os vedrørende de Persondata, som vi ind-

henter efter hvidvaskloven. Informationen vil blive givet ved, at vi udleverer en af 

advokatvirksomheden udarbejdet generel politik herom. Oplysningspligten efter 

databeskyttelsesforordningen gælder således også i forhold til de Persondata, som 

advokatvirksomheden indhenter i medfør af hvidvaskloven.  

9.12.5 Oplysningerne vil altid blive givet direkte til klienten og vil desuden kunne findes 

på vores hjemmeside. 

9.12.6 Reelle ejere skal ikke informeres om vores behandling af Persondata i henhold til 

hvidvaskloven. 

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Opdateret%20vejledning%20om%20advokaters%20behandling%20af%20personoplysninger.aspx
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9.12.7 Persondata indhentet i relation til hvidvask vil blive opbevaret separat fra de en-

kelte sager. 

9.12.8 Persondata indsamlet og behandlet til opfyldelse af hvidvaskloven skal opbevares 

i fem år fra klientforholdets ophør, hvorefter de skal slettes. Bestemmelsen om slet-

ning må dog fortolkes sådan, at oplysninger, der – udover til brug ved opfyldelsen 

af hvidvasklovens krav – tillige er indhentet som en nødvendig del af advokatens 

bistand til klienten, ikke skal slettes, medmindre der i øvrigt gælder en sletnings-

forpligtelse. Det omfatter eksempelvis CPR-nr., der tillige er indhentet til brug for 

berigtigelse af en ejendomshandel.  

9.12.9 Den tidsmæssige ramme i sletningsreglen fortolkes i øvrigt stramt. Det betyder, at 

der løbende – og som minimum månedsvis – skal foretages sletning af alle de op-

lysninger, der er registreret mere end 5 år efter klientforholdets ophør.   

9.13 Løbende indsamling og videregivelse af oplysninger  

9.13.1 Formålet er at løse klientens sag – at løse sit opdrag. Vi skal derfor i vores ageren 

sikre os, at der kun sker indsamling og videregivelse af Persondata i det omfang, 

indsamlingen/videregivelsen ligger inden for det, som er nødvendigt for at løse kli-

entens sag.  

9.13.2 Når der indsamles Persondata på sagen, skal vi navnlig være opmærksom på, om 

materialet indeholder Persondata om tredjeparter, som ikke ved, at man behandler 

Persondata om de pågældende. Det kan udløse pligten til af egen drift at give op-

lysning til de pågældende om den behandling, der finder sted . 

9.13.3 Det er vigtigt, at vi samtidig overvejer nødvendigheden af, at der indgår Persondata 

om den pågældende tredjemand i sagen. Hvis ikke det er nødvendigt, bør person-

oplysningen slettes med det samme. Derved undgår man også at skulle forholde sig 

til oplysningspligt m.v.  

9.13.4 Vi vurderer, at dette princip også er vigtigt i forhold til at begrænse yderligere 

udbredelse af Persondata. Eksempelvis forudsætter de processuelle regler, der gæl-

der for retssager, voldgift m.v., at alle aktører i sagen har kendskab til alle Person-

data, der indgår heri. Domstolene vil derfor også forudsætte, at advokater alene 

inddrager Persondata – herunder oplysninger om tredjeparter – som er relevante for 

den anlagte sag.  
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9.13.5 I udvekslingen af Persondata vil vi generelt være opmærksomme på kommunikati-

onsformen. Datatilsynet anbefaler, at følsomme Persondata og oplysninger om per-

sonnummer, der sendes med e-mail, beskyttes med kryptering.  

10 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 

10.1.1 Adgang til Persondata er begrænset til de personer, der har et sagligt behov for 

adgang til Persondata. Det skal være så få personer som muligt, dog med behørigt 

hensyn til driften – der skal være et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at sikre 

driften af de pågældende opgaver ved sygdom, ferier, personaleudskiftning m.v. 

Der foreligger et skøn hos virksomheden. Alle sagsbehandlere har adgang til alle 

sager. Vi har vurderet, at dette findes nødvendigt, da alle medarbejdere i virksom-

heden er involverede i sagerne.  

10.1.2 Medarbejdere, der håndterer Persondata, har fået instruktion og oplæring i, hvad de 

må gøre med Persondata, og hvordan de skal beskytte Persondata. 

10.1.3 Der anvendes adgangskode for at få adgang til pc’er og andet elektronisk udstyr 

med Persondata. Kun de personer, der skal have adgang, får en adgangskode og da 

kun til de systemer, den pågældende har brug for at anvende. De personer, der har 

adgangskode, må ikke overlade koden til andre eller lade den ligge, så andre kan se 

den. Kontrol af tildelte koder bør foretages mindst en gang hvert halve år.  

10.1.4 Følsomme Persondata eller fortrolige oplysninger i sager eller vedrørende klienter, 

som findes på papir – f.eks. i kartoteker og ringbind – vil blive opbevaret aflåst, 

når de ikke er i brug. 

10.1.5 Når fysiske dokumenter smides ud, anvendes der makulering eller anden foranstalt-

ning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til Persondata. 

10.1.6 Det vil blive registreret, hvis der konstateres forgæves forsøg på at få adgang til it -

systemer med Persondata. Hvis der registreres et nærmere fastsat antal på hinanden 

følgende afviste adgangsforsøg, skal der blokeres for yderligere forsøg.  

10.1.7 Vi har udpeget en ekstern leverandør, der kan overvåge sådanne forgæves adgangs-

forsøg. Under hensyntagen til den teknologiske udvikling vil vi anskaffe program-

mel, der kan afklare, hvem der har forsøgt at skaffe sig adgang til Persondata. 
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10.1.8 Hvis Persondata lagres på en USB-nøgle, vil Persondata blive beskyttet. Det kan 

ske enten ved at låse USB-nøglen med en kode, eller ved at opbevare USB-nøglen 

i en aflåst skuffe eller skab. Tilsvarende gælder ved opbevaring af Persondata på 

andre bærbare datamedier, herunder bærbare pc’er og smartphones. 

10.1.9 Elektroniske medier, der kobles til internettet, vil have en opdateret firewall og 

viruskontrol installeret.  

10.1.10 Ved opkobling til wi-fi, hvortil der er fri adgang, vil vi sikre passende sikkerheds-

mæssige foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle teknologiske udvik-

lingstrin på it-området.  

10.1.11 Hvis der benyttes hjemmesideformularer, hvor følsomme Persondata eller person-

nummer kan indtastes og fremsendes, vil der blive anvendt kryptering.  

10.1.12 Systemer, applikationer m.v., der ikke anvendes, vil løbende blive slettet.  

10.1.13 Der må ikke ske sammenblanding af arbejdsrelaterede oplysninger og private op-

lysninger på samme medie. Dog kan der forekomme private e-mails i vores mail-

system. 

10.1.14 Hvis følsomme Persondata eller personnumre sendes med e-mail via internettet, vil 

sådanne e-mails blive krypteret i den udtrækning, dette er praktisk muligt . Vi til-

stræber i videst muligt omfang at udelade de sidste 4  cifre i CPR-nr. Vurderes det 

dog, at de sidste 4 cifre i CPR-nr. er strengt nødvendigt, foretages der en kryptering 

af e-mailen. 

10.1.15 I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder Persondata, 

og når datamedier skal sælges eller kasseres, vil der blive truffet fornødne foran-

staltninger, så oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.  

10.1.16 I de situationer, hvor en computer indleveres til reparation, og hvor der på compu-

teren ligger Persondata, vil det ved aftale og kontrol blive sikret, at reparatører ikke 

uretmæssigt tilgår Persondata. Det kan f.eks. være ved brug af fortrolighedserklæ-

ringer. 

10.1.17 Ved brug af en ekstern databehandler til håndtering af Persondata, skal der under-

skrives en skriftlig databehandleraftale mellem LES og databehandleren. Det gæl-
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der eksempelvis, når der anvendes et eksternt dokumentarkiv , eller hvis der anven-

des cloud-systemer i forbindelse med klientbehandlingen – herunder kommunika-

tion med klienten. 

10.1.18 Hvis du sender Persondata til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at afsen-

delse til os ikke er sikker, såfremt dine e-mails ikke er krypteret. 

10.1.19 Alle data overført mellem klient (browser og webapp) og server(er) krypteres efter 

HTTPS-protokollen. 

10.2 Implementering i organisationen 

10.2.1 Vi har udarbejdet leveregler, som gælder sideløbende med denne Persondatapolitik.  

10.3 Back-up 

10.3.1 Vi tager back-up af alle databaser og filer på fællesdrev hver nat. Back-up´en op-

bevares på et eksternt datacenter. 

10.3.2 Vi foretager følgende typer af backup: 

A Backup rullende. Med denne metode tages der dagligt backup af alle fil - og 

dataopdateringer og oprettes en sikkerhedskopi af alle de nye data. Dette ska-

ber en historie af ændringer, således at muligheden for at genvinde tabte data 

forøges. 

B Backup klon. Denne backup-strategi skaber en perfekt kopi af hver enhed på 

netværket. 

C Backup off site. Denne backup sikrer mod tab af data, hvis backup opbevares 

on site. Alle data og filer sikkerhedskopieres og backup opbevares off  site. 

10.3.3 Alle backup data og filer overskrives med intervaller på 30 dage. Det er ikke teknisk 

muligt at gennemføre sletning af enkelte filer på en foretagen backup , inden sådan 

overskrivning sker. Det vil sige, at har du anmodet os om sletning af dine Person-

data, vil sådanne Persondata blive slettet i live miljø, jf. nedenfor, men vil forblive 

på backup indtil den specifikke backup efter 30 dage er overskrevet. Vi har dog 

indført interne processer og procedurer til at sikre, at dine Persondata ikke genin-

troduceres som live data ved at genindlæse data og filer fra en backup, såfremt dine 

data er blevet slettet i henhold til din ”ret til at blive glemt”.  
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11 SLETNING OG OPBEVARINGSPERIODER 

11.1.1 Ved afslutning af en sag har vi i princippet ikke længere behov for at behandle 

Persondata. En række hensyn og særregler indebærer dog, at Persondata ikke bør 

eller ikke må slettes førend, der er gået et vist antal år.  

11.1.2 Til eksempel indebærer bogføringsreglerne, at Persondata knyttet til en betaling 

skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets  afslutning. 

11.1.3 Hvidvaskreglerne indebærer, at oplysninger indsamlet til opfyldelse af hvidvask-

reglerne skal opbevares i 5 år fra klientforholdet er ophørt, hvorefter de skal slettes. 

11.1.4 Hensynet til, at vi kan varetage vores interesser ved et muligt rådgiveransvar, kan 

indebære, at sagen bør opbevares i 10 år efter afslutningen af sagen , medmindre der 

er særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt at opbevare personoplysnin-

gerne i kortere eller længere tid. 

11.1.5 Det vil blive overvejet, om sager vedrørende erstatning eller godtgørelse i anled-

ning af personskade og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forure-

ning af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser 

eller lignende, bør opbevares i mere end 10 år fra sagens afslutning, eller om ma-

terialet skal tilbagesendes til klienten, som herefter må vende tilbage, i fald der 

senere måtte opstå et grundlag for genoptagelse af sagen.  

11.1.6 Stamdata for klienten bør – for at sikre logisk synergi til også den tidsmæssige 

opbevaring af sagerne – opbevares i 10 år fra klientforholdets afslutning (de kon-

krete hvidvaskoplysninger skal dog slettes efter 5 år).  

11.1.7 Særlige overvejelser skal foretages, hvor Persondata ikke kan opbevares af andre, 

og hvor der på et senere tidspunkt end 10 år fra sagens afslutning kan vise sig et 

behov for at genskabe Persondata. Et eksempel herpå er opbevaring af kreditorlister 

i konkursboer, idet et bo skal genoptages med efterudlodning, hvis der dukker nye 

aktiver op. Vi vil i sådanne tilfælde konkret vurdere, om der er behov for en længere 

opbevaringsfrist end i andre tilfælde, og da tage konkret stilling til, hvilke Person-

data som kan og bør opbevares ud over den 10-årige periode. 

11.1.8 De advokatetiske regler om interessekonflikter kan endvidere betyde, at vi selv ef-

ter sletning af sagens akter (f.eks. 10 år efter afslutning) kan have behov for at 

gemme visse stamoplysninger om klient og modpart samt grundlæggende oplysnin-

ger om sagens karakter og genstand. Har vi f.eks. rådgivet en part i forbindelse med 



 

 

 

31 

 

 

indgåelsen af en ejeraftale, kan vi ikke repræsentere en anden part i en tvist om 

samme ejeraftale, uanset om der måtte være gået mere end 10 år, når tvisten opstår.  

11.1.9 Sletningsreglerne betyder også, at Persondata indsamlet i henhold til hvidvaskreg-

lerne slettes hurtigere end den konkret afsluttede sag. Vi kan således finde det nød-

vendigt at opbevare selve sagen af hensyn til at kunne imødegå en mulig indsigelse 

om rådgiveransvar. En sådan passiv opbevaring betyder  dog ikke, at selve klient-

forholdet fortsat må anses for aktivt.  

11.1.10 Efter en afvejning af de ovenfor anførte hensyn har LES derfor fastsat en generel  

slettepolitik (medmindre andet er angivet i denne Persondatapolitik eller i LES’ 

fagspecifikke behandlingsregler), at alle Persondata vedrørende en specifik sag 

slettes 10 år efter sagens afslutning, medmindre det i konkrete tilfælde vurderes, at 

Persondata skal gemmes i en kortere eller i en længere periode, f.eks. for at kunne 

forsvare sig imod eller gøre retskrav gældende, jf. art. 9, stk. 2, litra f, i GDPR.  

11.1.11 Alle Persondata vedrørende en klient slettes ligeledes 10 år efter klientforholdets 

ophør, medmindre der undtagelsesvist er behov for at gemme oplysningerne i en 

længere periode.  

11.1.12 Der henvises i øvrigt til LES’ fagspecifikke behandlingsregler, som du kan se her. 

11.2 Sletning - hvordan 

11.2.1 Det fremgår af IT-sikkerhedstekst ST3 fra Datatilsynet vedrørende sletning af Per-

sondata, at sletning af Persondata i praksis betyder, at Persondata uigenkaldeligt 

fjernes fra alle lagringsmedier, hvorpå de har været lagret, og at Persondata på in-

gen måde kan genskabes. Man skal i den forbindelse være opmærksom på alle lag-

ringsmedier – herunder også flytbare medier i form af bærbare computere, mobil-

telefoner, tablets, USB-nøgler m.v., samt backup. 

11.2.2 For at lette sletningsproceduren har vi instrueret vores medarbejdere om, at alt fy-

sisk materiale, hvor det er praktisk gennemførligt,  scannes til den elektroniske sag, 

og dernæst makuleres eller tilbagesendes til klienten.  

11.2.3 Derudover skal al korrespondance m.v. fra Outlook overføres til den elektroniske 

sag og slettes i det hele fra Outlook, ligesom alle redegørelser/præsentationer m.v. 

på diverse bærbare medier og lokale drev skal overføres til den elektroni ske sag og 

slettes i øvrigt. 

https://les.dk/sites/default/files/files/persondatapolitik_-_fagspecifikke_behandlingsregler.pdf
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11.2.4 Derved kan den samlede sag til sin tid (efter endt opbevaringsperiode) i det hele 

blive slettet fra vores sagsstyringssystem. 

11.2.5 I tilfælde, hvor alle Persondata om en klient – og ikke kun en konkret sag – skal 

slettes, vil den elektroniske formular med klientens stamoplysninger blive slettet 

fra vores sagsstyringssystem, ligesom de hertil hørende registreringer vedrørende 

klienten i alle øvrige systemer vil blive slettet. Der skal dog ved denne sletning 

være fokus på reglerne om interessekonflikter, som kan betyde, at visse stamoplys-

ninger gemmes længere. 

11.2.6 Persondata kan som et alternativ anonymiseres fuldstændigt med den virkning, at 

de ikke længere kan henføres til en bestemt person. I givet fald finder reguleringen 

om Persondata slet ikke anvendelse, og fuldstændig anonymisering er derfor et al-

ternativ til sletning. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at anonymisering – som 

et alternativ til sletning – forudsætter, at man sletter alle spor, der kan lede til den 

person, oplysningen vedrører.  

11.2.7 Efter sletning/anonymisering vil vi foretage et behørigt krydstjek i form af søgnin-

ger på navn/CPR-nr. m.v. vedrørende klienten henholdsvis sagen for at sikre, at der 

ikke kommer noget frem.  

11.3 Sletning - backup 

11.3.1 Det må antages, at der ikke skal ske sletning af indhold i vores tidligere generatio-

ner af en backup (sikkerhedskopi). Dette skyldes, at vi selvstændigt for sikkerheds-

kopier har fastsat en procedure for løbende sletning/overskrivning af de gamle sik-

kerhedskopier, så Persondata, der er slettet i et IT-system, automatisk forsvinder 

fra sikkerhedskopier, når disse slettes eller overskrives.  

11.3.2 Forpligtelsen til at slette Persondata forudsætter også, at vi, hvis vi bliver nødt til 

at tage en backup i brug, ved ibrugtagningen sørger for at slette de Persondata, der 

i mellemtiden er blevet slettet i henhold til den generelle slettepolitik eller efter en 

konkret indsigelse.  

11.4 IP-adresser og browserindstillinger 

11.4.1 I forbindelse med hvert besøg på les.dk registreres din computers anvendte IP-

adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer, du 

anvender til at besøge les.dk. Browserindstillinger er for eksempel den browser 

type, du anvender, browsersprog, tidszone m.v. IP-adressen og browserindstillinger 
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registreres for at sikre, at vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, så-

fremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller 

anvendelsen af les.dk.  

11.5 Nyhedsbrev 

11.5.1 Hvis du tilmelder dig LES’ nyhedsbreve, registreres dine Persondata direkte hos 

os. Udsendelse af nyhedsbreve vil blive baseret på et samtykke, medmindre udsen-

delsen har hjemmel i markedsføringslovens § 10, stk. 2. Ønsker du ikke længere at 

modtage nyhedsbreve fra os, kan du afmelde dig ved at logge ind på din profil og 

dér redigere dine Persondata. 

11.5.2 Kontaktinformation vil blive slettet løbende. E-mails, som kan have betydning for 

fastlæggelse af et retskrav, skal gemmes i 5 år og herefter slettes, medmindre rets-

krav er rejst mod eller tænkes rejst af os.  

11.6 Anonymisering 

11.6.1 Vi anvender anonymisering af data fra klienter for statiske og forskningsmæssige 

formål, samt for at kunne forbedre systemer, processor og produkter.   

11.6.2 Vi anonymiserer således, at muligheden for at identificere enkeltpersoner i et data-

sæt fjernes. Der foretages således en uigenkaldelig anonymisering, således at Per-

sondata bliver gjort anonyme på en sådan måde, at personen ikke længere kan iden-

tificeres. F.eks. navn, adresse eller personnummer erstattet af en kode, et løbenum-

mer el.lign., der ikke længere kan føres tilbage til de oprindelige individuelle Per-

sondata. Koder tildeles tilfældigt og kan ikke føres tilbage ved brug af lister, nøgler 

el.lign., der viser sammenhængen mellem løbenummer og de egentlige identifika-

tionsoplysninger. Dette betyder også, at Persondata, som foreligger i form af bil-

lede, personens stemme, fingeraftryk eller genetiske kendetegn , slettes i forbindelse 

med anonymiseringen. 

12 ÆNDRING AF DENNE PERSONDATAPOLITIK 

12.1 Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Persondatapolitik med virkning 

for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af vores brugere i for-

bindelse med brugernes login på les.dk. Vores nye Persondatapolitik vil herefter 

være gældende for din brug af les.dk. 
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13 HENVENDELSER  

13.1 Hvis du har spørgsmål til nærværende Persondatapolitik, vores behandling af Per-

sondata, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette 

henvendelse til os på følgende adresse: 

 Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab 

CVR-nr. 32283934 

Kalvebod Brygge 39 – 41 

1560 København V 

Telefon: + 45 33 300 200  

info@les.dk 

www.les.dk 

14 DATATILSYNET 

14.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling 

af dine Persondata: 

 Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Telefon: +45 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk  

www.datatilsynet.dk 

mailto:info@les.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk/

