EU-regler om håndtering af persondataoplysninger.
Indledning
Europa-Parlamentets
og
Rådet
forordning
(EU)
2016/679
af
27.
april
2016
(Persondatabeskyttelsesforordningen) fastsætter retningslinjer for hvorledes virksomheder skal håndtere
Persondataoplysninger. Forordningen suppleres af Persondataloven.
Formål
Formålet med disse interne retningslinjer, er at sikre at alle i virksomheden behandler persondata på
samme måde og i overensstemmelse med gældende persondataretlig regulering.
Hvad betyder reglerne for dig?
Formålet med reglerne er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder og organisationer håndterer
oplysninger om dig. Herunder udvides din ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig som
klient hos MachenhauerNielsen, og hvor længe vi opbevarer dem.
Hvad er persondataoplysninger?
Alle data der kan bruges til at identificere eller rubricere en fysisk person, herunder navn, identifikationsnr.,
lokaliseringsdata, onlineidentifikator, eller et eller flere elementer der er særlige for den fysiske persons
fysiske, fysiologiske, genetiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
Hvordan bruger vi dine persondataoplysninger?
Overordnet set anvender vi dine personlige data for, at kunne opfylde vores aftaler med dig og for, at
kunne yde dig den bedst mulige rådgivning og service, og herunder de regler og lovkrav vi er underlagt i
vores arbejde som advokater.
Vi indhenter således alene de persondataoplysninger der er nødvendige for at håndtere din sag.
Vi deler alene dine personoplysninger med andre i det omfang det er nødvendigt for at varetage din sag.
Det kan fx være ved indlevering af processkrifter til retten, indlevering af boopgørelser til skifteretten,
indsendelse af oplysninger til skat ved behandling af boer mm.
Drejer sagen sig om et dødsbo, og bor du i udlandet, vil der i de tilfælde, hvor der skal udbetales arv til en
konto i udlandet, forekomme deling af personfølsomme oplysninger til tredje land. Såfremt du ikke er
indforstået hermed, beder jeg dig give os skriftlig besked herom.
På en særskilt fortegnelse på hjemmesiden under LINK kan du se hvilke databehandlere vi benytter os af i
MachenhauerNielsen.
Hvor længe beholder vi dine persondata?
Din persondataoplysninger slettes hos os når vi ikke længere har brug for dem til behandling af sagen, og
som dokumentation for vores arbejde i arkivsagen.
Retten til indsigt i persondataoplysninger
Som fysisk klient hos MachenhauerNielsen har du ret til indsigt i hvilke persondataoplysninger vi har om
dig på din sag. Du kan rette henvendelse til den advokat der behandler din sag med anmodning om indsigt.
Du har som fysisk klient hos MachenhauerNielsen også krav på at få rettet eventuelle eventuelt ukorrekte
personoplysninger om dig. Bliver du opmærksom på eventuelle fejl er kan du rette henvendelse til den
advokat som behandler din sag med en anmodning om at få den pågældende oplysning rettet.

