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Privat politik 

 
Indledning 
Advokatfirmaet Ole Kildeby indsamler personoplysninger i en lang række situationer. Vi er der-

for også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker 

måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de 

personoplysninger, vi indsamler, når du eksempelvis , indgår en aftale om rådgivning med os, 

eller retter henvendelse til os på e-mail. 

 

Hvem er dataansvarlig? 
I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Advokatfirmaet Ole Kildeby 
som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder 
du alle nødvendige kontaktoplysninger: 

 
Advokat Ole Kildeby, Danmarksgade 81, 2. th., 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 42 91 11 – Hovedmail: Advokat@olekildeby.dk 
Øvrige mailadresser: 
Ole Kildeby: ok@olekildeby.dk 
Birgitte Jensen: bj@oledkildeby.dk 
Anni Svendsen: as@olekildeby.dk 

 
Hvilke oplysninger behandles? 
Advokatfirmaet Ole Kildeby behandler oplysninger, der kan bruges til at identificere 
vores kunder og samarbejdspartnere. Oplysningerne omfatter almindelige oplysninger 
i form af personlige kontaktoplysninger, oplysninger om det sagsforløb, vi skal forholde 
os til som et led i vores rådgivning, hvidvaskoplysninger etc.  
 
Formål og anvendelse 
De personoplysninger, Advokatfirmaet Ole Kildeby behandler, er begrænset til det, der 
er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen. Oplysningerne anvendes 
kun til det formål, de pågældende oplysninger blev indsamlet til.  
 
Når du henvender dig til os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndte-

re dine henvendelse og yde den ønskede kundesupport.  
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Grundlag for behandling af almindelige personoplysninger 
Grundlaget for, at vi behandler de pågældende oplysninger, er f.eks.: 
 

● Samtykke fra den registrerede  

● Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt med den regi-

strerede 

● Vi har foretaget en interesseafvejning og vurderet, at Advokatfirmaet Ole Kil-

deby har en legitim interesse i at foretage behandlingen, og at der ikke er nogle 

væsentlige interesser hos den registrerede, som går forud herfor 

● De pågældende oplysninger er allerede offentliggjort andet steds af den regi-

strerede selv 

● Oplysninger er nødvendige for, at vi kan fastslå eller forsvare et retskrav 

 
Personoplysningerne ajourføres løbende, og vi gennemgår løbende vore systemer og 
e-mails med henblik på at vurdere, hvad der er relevant at gemme. 
 
Sletning 
Der er fastlagt en række procedurer for sletning af personoplysninger. Opbevaringsperioden 

afhænger dog af, hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette 

skyldes, at vi sletter personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til 

stede, og vi ikke har et grundlag for fortsat at opbevare oplysningerne. 

 

Persondata, herunder kopi af sundhedskort, kørekort eller pas,  opbevares i en periode på 3 år 

efter afslutning af sagsbehandlingen.  

 

Videregivelse 

Advokatfirmaet Ole Kildeby videregiver, kun i de tilfælde, hvor videregivelse af data vil 
være fremmende for sagsbehandlingen, oplysninger om kunder eller øvrige kontakter 
til samarbejdspartnere eller øvrige tredjeparts aktører. Grundlaget kan være opnåelse 
af forsikringsdækning i forbindelse med retshjælp, overtagelse af pantehæftelser i for-
bindelse med ejendomshandel, udstedelse af attester i forbindelse med dødsbo, op-
nåelse af medhjælperstatus i forbindelse med gældssaneringer, indhentelse af oplys-
ninger om økonomiske anliggender til brug for separation/skilsmisse, tinglysning af ud-
læg.   
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Dine rettigheder 
Du har altid mulighed for at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi be-
handler om dig, samt at få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om 
dig. Hvis vi modtager en anmodning om indsigt, vil vi vurdere, hvilke oplysninger der er 
omfattet af indsigtsretten, idet vi ikke må udlevere oplysninger, som kan krænke andre 
personers rettigheder.   
 
Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende personoplysninger 
om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en 
sådan anmodning tager vi stilling til, om personoplysningerne skal rettes.  
 
Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplys-
ninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse be-
handlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i 
nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart 
medie (dataportabilitet).  
 
Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder ek-
sempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, el-
ler hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle 
dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplys-
ninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os 
på denne advokat@olekildeby.dk. 
 
Du har også mulighed for at læse mere om reglerne for behandling af personoplysnin-
ger, klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Datatilsynet 
er den instans, som behandler klager over virksomheders behandling af personoplys-
ninger. 
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