
 

BEHANDLING AF PERSONDATA 

Copenhagen Law anvender og registrerer en række personoplysninger om dig i forbindelse med sagsbehandling, hvidvaskforanstaltninger mv. Vi er 

efter databeskyttelsesforordningen forpligtet til at informere om følgende: 

 

Dataansvarlig Kategorier af personoplysninger Formål og retsgrundlag Opbevaringsperiode og modtagere 

Copenhagen Law er dataansvarlig for 

behandlingen af de personoplysninger, 

som vi har modtaget om dig. 

 

Den ansvarlige for behandling af dine 

personoplysninger er: 

 

Christoffer Galbo 

cg@copenhagenlaw.eu 

+45 26 22 09 77   

De personoplysninger, vi har om dig, er 

”almindelige personoplysninger”, som 

vi har modtaget frivilligt fra dig eller fra 

offentligt tilgængelige kilder. 

 

Skal vi foretage registreringer på dine 

vegne i offentlige serviceløsninger, ek-

sempelvis virk.dk, skal vi entydigt 

kunne identificere dig overfor myndig-

heden. Derfor skal vi ofte være i besid-

delse af dit CPR-nummer.  

 

Skal vi levere en ydelse til dig, som er 

omfattet af hvidvasklovens regler, eller 

skal vi oprette en bankkonto på dine 

vegne, kræver det, at vi er i besiddelse 

af en af kopi af papirer, der entydigt 

identificerer dig, eksempelvis dåbsat-

test, pas eller kørekort.  

Vi bruger dine personoplysninger i for-

bindelse med sagsbehandling, herun-

der registrering af selskabsforhold hos 

Erhvervsstyrelsen. Ydermere behand-

ler vi oplysningerne for at tilvejebringe 

dokumentation for foretaget kunde-

kendskabsprocedure efter hvidvasklo-

ven. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af 

dine personoplysninger følger af hvid-

vasklovens § 10, i forbindelse med 

kundekendskabsprocedurer, og af da-

tabeskyttelsesforordningens art. 6, 

stk.1, litra a – litra f. 

Vi opbevarer dine personoplysninger 

under hele klientforholdets beståen og 

i en periode på 5 år efter klientforhol-

dets ophør. 

 

Copenhagen Law videregiver ikke dine 

personoplysninger til tredjeparter, 

medmindre vi er retlig forpligtet hertil, 

eksempelvis over for offentlige myn-

digheder.  
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Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af persondata tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Såfremt du vælger 

at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen.  

 

Yderligere rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende yderligere rettigheder, som du kan udnytte ved at kontakte os:  

- Indsigtsret: Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

- Ret til berigtigelse: Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

- Ret til sletning: Ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, forudsat at vi ikke 

er forpligtet til at opbevare de pågældende oplysninger i henhold til hvidvaskloven eller anden lovgivning. 

- Ret til begrænset behandling: Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få be-

grænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring, der i visse situationer er påkrævet – med dit 

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-

fundsinteresser.  

- Ret til indsigelse: Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

- Dataportablitet: Ret til i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt 

at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Klager over advokater kan ligeledes indgives til Advokatnævnet (http://www.advokatsamfundet.dk/Advo-

katnaevnet.aspx) 
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