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PERSONDATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK 

1. TREP ADVOKATER SOM DATAANSVARLIG 

Vi yder rådgivning som advokat til erhvervsvirksomheder, private erhvervsdrivende og – i 

et meget begrænset omfang – privatpersoner, som oftest privatpersoner, der har 

tilknytning til de erhvervsvirksomheder mv., som vi rådgiver. 

 

Vi tilrettelægger selv vores rådgivning og er derfor som udgangspunkt dataansvarlig for de 

personoplysninger, som vi modtager fra både kunder, samarbejdspartnere, modparter og 

myndigheder i forbindelse med rådgivning og sagsbehandling. 

 

Vi udfører som udgangspunkt ikke administrationsopgaver for vores kunder, og udfører 

derfor ikke opgaver med administration af personoplysninger efter instruks fra vores 

kunder. Vi har derfor som udgangspunkt ikke rolle som databehandler. 

 

2. HVORDAN INDSAMLER TREP ADVOKATER PERSONOPLYSNINGER 

Vi modtager typisk oplysninger om personer på følgende vis: 

 

• Direkte fra kunder og samarbejdspartnere som led i indsamling af oplysninger som 

grundlag for vores rådgivning og sagsbehandling, 

• fra offentlige myndigheder ligeledes som led i vores rådgivning og sagsbehandling 

af opgaver for vores kunder, 

• fra modparter i forbindelse med forhandlinger, retssager m.v. og 

• fra andre rådgivere, der har tilknytning til vores rådgivning og sagsbehandling for 

kunder, f.eks. banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, revisorer og 

ejendomsmæglere. 

 

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER TREP ADVOKATER 

Vi indsamler bl.a. følgende personoplysninger: 

 

• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og andre almene 

personoplysninger 

• Oplysninger om bankforbindelser og bankkontonr. 

• Eventuelle oplysninger om familierelationer og relationer til andre, nært 

tilknyttede personer, såfremt dette er direkte relevant for vores rådgivning og 

sagsbehandling 
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• Oplysninger om økonomiske forhold, såfremt dette er relevant for vores rådgivning 

og sagsbehandling 

 

Vi behandler også oplysninger om kontaktpersoner hos vores erhvervskunder som 

personoplysninger. 

 

I mere sjældne tilfælde kan det også blive relevant, at vi behandler såkaldte 

personfølsomme oplysninger, såsom: 

 

• Oplysninger om religiøs tilknytning, 

• oplysninger om strafferetlige forhold og 

• oplysninger om helbredsforhold. 

 

Endelig indsamler vi til opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen 

identitetsoplysninger i form af kopi af legitimationsdokumenter m.v., der bl.a. indeholder 

cpr. nr., pasnummer m.v. 

 

Cpr. nr. for personer behandler vi også, i det omfang cpr. nr. er krævet af offentlige 

myndigheder såsom Erhvervsstyrelsen, herunder CVR-registret og ejerregistret, SKAT, 

Tinglysningsretten eller andre til brug for identifikation af konkrete personer som led i 

vores rådgivning og sagsbehandling. 

 

4. HVAD ER FORMÅLET MED TREP ADVOKATERS INDSAMLING AF DISSE 

OPLYSNINGER? 

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er relevante for vores rådgivning og 

sagsbehandling af opgaver på vegne kunder og samarbejdspartnere. 

 

En række af de personoplysninger, vi indsamler, indsamles under henvisning til krav fra 

de ovenfor under pkt. 3 anførte offentlige myndigheder. 

 

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN 

Grundlaget for vores indsamling og behandling af personoplysninger er den aftale, vi 

indgår med kunder og samarbejdspartnere om rådgivning og den til rådgivningen 

relaterede sagsbehandling. 

 

I visse tilfælde vil indsamling og behandling af personoplysninger have lovgivning og 

administrative forskrifter som grundlag. 
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6. TREP ADVOKATERS VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Vi videregiver og overlader personlige oplysninger til samarbejdspartnere, offentlige 

myndigheder og eventuelt modparter, hvis dette er relevant og sagligt begrundet i den 

opgave, som vi har påtaget os at løse for vores kunder og samarbejdspartnere. 

 

Vi benytter fortrinsvist databehandlere placeret indenfor EU til at understøtte vores 

forretning i form af sagsstyringssystemer, tidsregistreringssystemer, 

faktureringssystemer, e-mail, telefon m.v., til hvilke vi i visse situationer overlader 

personlige oplysninger. Tilsvarende gælder for leverandører af serviceydelser som banker, 

forsikringsselskaber og leverandør af advokatbogholderiydelser og ekstern 

rådgivningsbistand med ejendomshandler. 

 

Vi har, hvor det er relevant, indgået databehandleraftaler med sådanne databehandlere, 

til hvem vi overlader personoplysninger til behandling. Omfanget og karakteren af de 

personoplysninger, der overlades til sådanne databehandlere, begrænses i det omfang, 

det praktisk er muligt. 

 

Oplysninger om cpr. nr. videregiver vi alene til myndigheder og samarbejdspartnere, 

såfremt dette er nødvendigt for opfyldelse af lovkrav eller krav i henhold til andre 

administrative forskrifter. 

 

Personfølsomme oplysninger videregiver vi som udgangspunkt kun på grundlag af et 

udtrykkeligt samtykke fra den eller de berørte personer til en sådan videregivelse, idet 

nogle af vores databehandlere dog i begrænset omfang kan have adgang til sådanne 

oplysninger i vores systemer. 

 

Vi overfører i et vist omfang også personoplysninger til lande uden for EU/EØS 

(tredjeland). Sådanne overførsler sker dog kun i det omfang, det pågældende land er 

vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller, hvor der er etableret 

ordninger, der stiller garantier for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder, 

herunder f.eks. certificering under Privacy Shield (USA) eller 

standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse med modtageren. 

 

Hvor der ikke er etableret en særlig ordning, kan der stadig ske overførsel af 

personoplysninger til en modtager i et usikkert tredjeland, hvis der findes et særligt 

overførselsgrundlag, f.eks. ved indhentelse af samtykke for opfyldelse af kontrakt med en 



 

4 / 6 

virksomhed etableret i et usikkert tredjeland, og hvis det er nødvendigt i relation til at 

sikre et retskrav. 

 

7. DE REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER 

I henhold til persondataforordningen har de personer, for hvilke vi behandler oplysninger, 

en række rettigheder. Personer, der har registreret personoplysninger hos TREP 

advokater, har som udgangspunkt: 

 

• Ret til at indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om vedkommende, 

• ret til at få berigtiget og ajourført de sådanne personoplysninger, 

• ret til efter anmodning at få slettet sådanne personoplysninger, såfremt vi ikke 

efter lov eller andre saglige formål har ret eller pligt til at gemme oplysningerne 

og 

• ret til at tilbagekalde et samtykke vedrørende behandling af følsomme 

personoplysninger, som måtte være givet til os. 

 

Ovennævnte rettigheder kan være begrænset som følge af, at vi efter lovgivningen er 

være pålagt særlige forpligtelser og rettigheder til at behandle og opbevare visse 

personoplysninger. 

 

Adgangen til personoplysninger kan ligeledes være begrænset af hensyn til andre 

personers privatlivsbeskyttelse, fortrolighed eller af hensyn til forretningshemmeligheder 

og immaterielle rettigheder. 

 

Det er til enhver tid muligt at anmode TREP advokater om en udskrift af de opbevarede 

personoplysninger, ajourføring af registrerede personoplysninger, indsigelse mod 

behandling af personoplysninger eller anmodning om sletning af personoplysninger. 

Hvorvidt vi kan udlevere sådan materiale kan dog som nævnt være begrænset som nævnt 

ovenfor. 

 

Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-

mailadresse. Anmodningen skal desuden være underskrevet af vedkommende, som 

personoplysningerne relaterer sig til. 

 

Anmodningen kan sendes pr. post eller e-mail. Vores kontaktoplysninger fremgår af vores 

hjemmeside: www.trep.dk.  
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Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter de pågældende 

data, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem efter lovgivningen eller ud fra 

karakteren af den rådgivning og/eller sagsbehandling, som persondataene relaterer sig til.  

 

Klage over behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet: Borgergade 28, 

5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 (www.datatilsynet.dk).  

 

8. OPBEVARINGSSIKKERHED 

Vi tilstræber en høj grad af sikkerhed omkring de personoplysninger, som vi behandler. 

Tiltag til sikkerhed omfatter bl.a. aflåsning af lokaler, opbevaring af særligt 

personfølsomme oplysninger i aflåste arkivskabe, anvendelse af anerkendte IT-

leverandører og hosting-partnere med fokus på datasikkerhed, anvendelse af login-

begrænsninger og IT-sikkerhed, således at det alene er medarbejdere, der har behov for 

personoplysningerne som led i deres bistand og sagsbehandling, der også kan få adgang 

til personoplysningerne. 

 

Der foretages log af medarbejdernes adgang til systemer og personoplysninger. 

 

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for de registrerede for ID-tyveri 

mv., vil vi underrette de berørte personer om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt. 

 

Endelig har vi indarbejdet sletteprocedurer for personoplysninger, der omfatter 

personoplysninger både i e-mails, dokumenter m.v. 

 

Disse sletteprocedurer tager udgangspunkt i Advokatsamfundets retningslinjer for 

sletteprocedurer i relation til advokatvirksomheder og indebærer, at personoplysningerne 

slettes enten 5 eller 10 år efter, at rådgivningen er gennemført, alt efter karakteren af 

personoplysningerne, rådgivningen og det dermed forbundne ansvar for os som 

advokater. 

 

9. COOKIES 

Vi bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder 

sikre funktionalitet og generere statistik over brugen af hjemmesiden. 

 

Du bliver bedt om at give dit samtykke første gang, du besøger hjemmesiden og 

efterfølgende, hvis du har takket nej tidligere. 
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En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-

udstyr. Ved brug af cookies på vores hjemmeside gøres det muligt at genkende din 

computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner 

du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker.  

 

Nogle cookies er midlertidige og slettes, så snart du lukker din browser. De kaldes 

sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit terminaludstyr i en længere periode. De 

kaldes permanente cookies. 

 

Vores cookies placeres og anvendes til at forbedre brugervenligheden ved at siden loader 

enklere og hurtigere. Vi anvender desuden i begrænset omfang cookies til at indsamle 

statistiske oplysninger om brugen af vores hjemmeside. 

 

Vi samarbejder med et webbureau, som lægger cookies på terminaludstyret for os, når du 

besøger vores hjemmeside. 

 

Det er muligt at slette cookies fra din browser og at ændre dine valgte 

cookiepræferencer. For mere info herom, se:  

 

Dansk: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies 

 

English: https://www.youronlinechoices.com/uk/faqs 

 

 

 


