PR I VAT LI VS P OLIT IK
samarbejdspartnere mv.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan ETOS Advokater behandler personoplysninger i
forbindelse med driften af advokatvirksomhed, når der ikke er tale om behandling i forbindelse
med konkret 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”).

1.

PERSONKREDS

1.1.

Denne privatlivspolitik omfatter følgende persongrupper:
•

besøgende på www.etosadvokater.dk

•

registrerede interessenter

•

kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører

•

reelle ejere, ledelsesmedlemmer og andre personer i virksomheder, som vi
indsamler oplysninger om i henhold til hvidvaskloven

2.

DATAANSVAR, DATABESKYTTELSESRÅDGIVER OG KONTAKTOPLYSNINGER

2.1.

ETOS Advokater er et kontorfællesskab af selvstændige advokatvirksomheder.
Kontorfællesskabet administreres af ETOS Driftsmidler ApS. Aftaler om juridisk
rådgivning indgås alene med de tilknyttede advokatvirksomheder, hvorimod kontakt til
leverandører og samarbejdspartnere kan være med såvel advokatvirksomheder og
driftsselskab.

2.2.

Registrering

af

oplysninger

om

interessenter

og

om

besøgende

på

www.etosadovkater.dk sker gennem ETOS Driftsmidler ApS.
2.3.

Der er ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

2.4.

Advokatvirksomhederne kan kontaktes således:
•

Advokatfirmaet Rye Jensen: Jesper Rye Jensen, e-mail jrj@etosadvokater.dk,
tlf.nr. 78 79 01 72

•

Advokatfirmaet Viggo Bækgaard: Viggo Bækgaard, e-mail vb@etosadvokaer.dk,
tlf.nr. 78 79 01 73
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•

ETOS Driftsmidler ApS, Jesper Rye Jensen, e-mail jrj@etosadvokater.dk, tlf.nr.
78 79 01 72.

3.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN

3.1.

I relation til besøgende på www.etosadvokater.dk registrerer vi følgende oplysninger
med følgende formål:
Personoplysninger

Formål
•

Almindelige personoplysninger
•

IP-adresse, operativsystem,

At hente fra serveren og

•

optimere brugeroplevelsen.

ETOS Advokaters legitime

browser,

interesser i at kunne levere
hjemmesiden
til

oplysninger om hardware og

modtageren, jf. artikel 6,

MAC-adresse.

stk. 1, litra f i Forordningen

sprogindstillinger,

3.2.

Juridisk grundlag

I relation til registrerede interessenter registrerer vi følgende oplysninger med følgende
formål:
Personoplysninger

Formål
•

Almindelige personoplysninger
•

Kontaktoplysninger,
der

herun-

navn,

titel,

telefonnummer,

e-

•

•

Markedsføringsforhold,

her-

under
invitationer
arrangementer,
og

til
ved

interesser i at markedsføre
sig over for registrerede

relevant

interessenter, jf. artikel 6,

fremsendelse

mailadresse, fysisk adresse,
og arbejdsgiver

Juridisk grundlag

af

information

ETOS Advokaters legitime

stk.
1,
litra
Forordningen

f,

i

Tilmeldinger til at modtage
invitationer samt personlige
og faglige interesseområder
til brug for invitationer

•

Historiske

oplysninger

om

deltagelse i arrangementer
•

Dokumentation for afgivet
samtykke

3.3.

I relation til kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører behandles
følgende personoplysninger med følgende formål:
Personoplysninger
•

Formål
•

Kontaktoplysninger,
herunder
navn,
telefonnummer,

titel,
e-

Kontakt til leverandører og
samarbejdspartnere

Juridisk grundlag
•

ETOS Advokaters legitime
interesser i at kunne
kommunikere med leveran-

mailadresse, fysisk adresse,

døren og samarbejdspart-

og arbejdsgiver

neren, jf. artikel 6, stk. 1,
litra f i Forordningen
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3.4.

I relation til reelle ejere, ledelsesmedlemmer og andre personer i virksomheder, som
vi indsamler oplysninger om i henhold til hvidvaskloven behandles følgende oplysninger
til følgende formål:
Personoplysninger
•

Formål
•

Kontaktoplysninger,
herunder

navn,

telefonnummer,

Juridisk grundlag

Overholdelse

af

•

ETOS

Advokaters

titel,

hvidvaskloven, herunder i

overholdelse af en retlig

e-

forbindelse med kundekend-

forpligtelse i hvidvasklovens

mailadresse, fysisk adresse,
og arbejdsgiver

skab og undersøgelses-,
noterings-, underretnings-og

kapitel 3 og 5, jf. artikel 6,
stk.
1,
litra
c,
i

•

CPR-nummer

opbevaringspligt

Forordningen

•

Status

som

politiske

eksponeret person (også for
nærtstående)
•

Kommunikation

med

den

•

De

oplysninger,

behandler
hvidvaskloven

som

vi

efter
behandles

ikke til andre formål

virksomhed, der behandles
oplysninger om efter hvidvaskloven

4.

KILDER

4.1.

Personoplysningerne indsamles fra dig selv. For så vidt angår oplysninger om reelle
ejere, ledelsesmedlemmer og kontaktpersoner i de virksomheder, som vi behandler
oplysninger om i forbindelse med hvidvaskloven, stammer disse fra de registrerede eller
de virksomheder, som vi indsamler oplysninger om for at leve op til vores forpligtelser
efter hvidvaskloven.

5.

FRIVILLIGHED

5.1.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os oplysningerne frivilligt.
For så vidt angår oplysninger indhentet efter hvidvaskloven er det obligatorisk at give
disse oplysninger for, at ETOS Advokater kan opfylde sine forpligtelser efter
hvidvaskloven.

6.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

6.1.

Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan personoplysningerne blive videregivet
til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at overholde vores aftale med dig.

7.

OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE DATABEHANDLERE
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7.1.

Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som blandt andet leverer
vores IT‐systemer, herunder hosting, backup og support.

8.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

8.1.

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande.

9.

OPBEVARINGSPERIODE

9.1.

I relation til besøgende på vores hjemmeside opbevarer vi ikke oplysninger om dig, da
vi alene anvender session cookies.

9.2.

I relation til registrerede interessenter opbevarer vi dine oplysninger indtil du beder
om at få dem slettet, eller at du ikke har deltaget i et arrangement i 3 år.

9.3.

I relation til kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører gemmer vi
oplysningerne så længe det er relevant for relationen til den pågældende
samarbejdspartner eller leverandør og for etablering, fastsættelse eller forsvar af
eventuelle retskrav.

9.4.

I relation til reelle ejere, ledelsesmedlemmer og andre personer i virksomheder, som
vi indsamler oplysninger om i henhold til hvidvaskloven, sletter vi oplysningerne 5 år
efter, at forretningsforbindelsen ophører eller den enkeltstående transaktion er
gennemført, jf. hvidvaskloven § 30.

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
•

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 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.
ETOS Advokater må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre
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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.
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