Databehandlingspolitik - Magnusson Danmark Advokatpartnerselskab
Magnusson Denmark Advokatpartnersselskab (”Magnusson”, CVR 3749 8092) behandler personoplysninger
i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 og
den danske databeskyttelseslov lov (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
I daglig tale omtales reguleringen som GDPR efter det engelske navn ”General Data Protection Regulation”
eller ”GDPR”.
Efter disse regler er Magnusson dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler.
Vi registrerer og udveksler oplysninger såfremt dette er relevant for sagen oplysninger med andre
advokater herunder i vores kontorer i andre EU-lande, retter, offentlige myndigheder, parter i sagen eller
andre, for at kunne behandle sagen korrekt.
Såfremt vi oversender oplysninger til tredjelande gøres dette i overensstemmelser med GDPR reglerne.
Såfremt den sag vi behandler for dig vedrører rådgivning i flere af de lande hvor Magnusson har kontorer
eller andetsteds deler vi dine oplysninger med de andre advokatfirmaer vi arbejder med i disse andre lande.
Du kan læse mere nedenfor om dine rettigheder såvel som klient som ikke-klient hos Magnusson.
Rettigheder for alle registrerede
Udgangspunktet er, at du - som alle andre registrerede - har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi
behandler om dig, og en række andre oplysninger, gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne,
bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og i særlige tilfælde bede om at få dine
personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.
Opbevaring af oplysninger
Vi vurderer løbende, hvornår det ikke længere er nødvendigt at opbevare dine data.
I den forbindelse inddrager vi blandt andet hensynet til, at oplysningerne er tilgængelige for dig inden for
forældelsesfristerne og hensynet til dokumentation af vores rådgivning.
Vi opbevarer derfor som udgangspunkt oplysninger om klienter og modparter i 10 år, som er den absolutte
forældelsesfrist fra sagens afslutning.
Når du er klient
Når du er klient, behandler Magnusson behandler vi hovedsageligt oplysningerne, fordi du har anmodet os
om at varetage dine interesser, som advokat for dig.
Oplysningerne kan være navn, cpr-nummer og adresse. Disse oplysninger behandler vi efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og f.

Det kan også være mere personlige oplysninger for eksempel biometriske oplysninger eller oplysninger om
dit helbred, dine sociale forhold og din økonomi. Disse oplysninger behandler vi efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a, b og f.
Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3 for alle oplysninger, vi har om dig.
Magnusson får normalt de oplysninger, vi skal bruge til at behandle en sag fra dig, sagens andre parter,
offentlige myndigheder eller retterne. Vi kan også hente oplysninger fra virksomhedsregistret, cprregistreret eller andre offentlige registre.
Vi gør opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at give oplysninger til os, men oplysninger fra dig, kan
være nødvendige for, at vi kan påtage os sagen, da vi er forpligtet til at foretage hvidvask- og
identifikationskontrol.
Når du ikke er klient, kan vi alligevel behandle oplysninger om dig
Vi registrerer også oplysninger om personer, der ikke er klienter hos os.
Det kan for eksempel være fordi, du er ansat hos en af vores klienter og vi varetager klientens interesser i
en ansættelsessag, i forbindelse med diverse registreringer hos offentlige myndigheder eller vi i øvrigt
varetager et hverv som advokat for din modpart.
Oplysningerne har vi i normalt ikke fra dig, men fra en virksomhed, retterne, et offentligt register eller fra
en anden person.
Oplysningerne kan være navn, cpr-nummer og adresse. Disse oplysninger behandler vi efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c, d og f.
Det kan også være mere personlige oplysninger for eksempel biometriske oplysninger eller oplysninger om
dit helbred, dine sociale forhold og din økonomi. Disse oplysninger behandler vi efter
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra b og f.
Det er ikke altid, du kan få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, når du ikke er klient. Nogle gange
varetager vi som advokater hensyn som for eksempel tavshedspligten over for vores klient, der efter
omstændighederne overstiger hensynet til din berettigede interesse i at få at vide, hvilke persondata, vi
behandler om dig.
Vi behandler også persondata, når vi markedsfører os
I disse tilfælde behandler vi alene oplysninger om navn, e-mail adresse eller lignende efter forordningens
art. 6, stk. 1, litra a – altså oplysninger du har samtykket til vi har og som du selv har givet os og som vi
bruger til at sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale.
Du kan du til enhver tid kræve at få dine oplysninger slettet.

Databeskyttelsesrådgiver DPO
Magnusson har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive om reglerne om databeskyttelse. Du kan
kontakte databeskyttelsesrådgiveren via dpo-cph@magnussonlaw.com eller telefonisk på +4582515100.
Kontaktoplysninger
Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab
www.magnussonlaw.com
Bredgade 30
1260 København K
CVR-nr.: 37498092
Telefon: 82515100
Mail: copenhagen@magnussonlaw.com
Klage til Datatilsynet
Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du vil klage over vores behandling af dine data.
På deres hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende
databeskyttelseslov.
Du kan finde mere om Datatilsynet her: www.datatilsynet.dk

