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PRIVATLIVSPOLITIK 
 

1 INFORMATION OM BEHANDLING AF 
PERSONOPLYSNINGER 

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter 
derfor højt, at dine personoplysninger håndteres 
på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, 
hvordan DAHL Advokatpartnerselskab (herefter 
”DAHL”, "vi", "os" eller "vores") behandler person-
oplysninger om dig, når vi agerer som dataansvar-
lig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du 
har i forbindelse med vores behandling.  

 

2 DAHLS ROLLE SOM DATAANSVAR-
LIGE 

I forbindelse med driften af vores virksomhed be-
handler vi en række personoplysninger. Det gør 
vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi ind-
samler og behandler hovedsageligt almindelige 
(ikke følsomme) personoplysninger.  
 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
personoplysninger, kan du kontakte her:   
 
DAHL Advokatpartnerselskab 
Lundborgvej 18 
8800 Viborg 
CVR. nr.: 37 31 00 85 
 
Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson 
er: 
 
Navn: Christoffer Belmann Mirasola 
Telefon: +45 88 91 94 05 
E-mail: cbm@dahllaw.dk 

 

2.1 Deltagere i DAHLs events 

Når du tilmelder dig og deltager i events afholdt 
af DAHL, behandler vi personoplysninger om dit 
navn, telefonnummer/mobilnummer og e-mail-
adresse, samt hvilket event du deltager i. 
 
Vi behandler disse personoplysninger med henblik 
på administration af eventet og af sikkerheds-
mæssige årsager, samt for at kunne sende dig re-
levant materiale. 

 
Vores grundlag for behandlingen er vores legitime 
interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 
6(1)(f)) eller dit samtykke 

(databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og 
markedsføringsloven § 10). 
 
Afhængig af eventet, kan der blive serveret for-
plejning til det pågældende arrangement. I den 
forbindelse har du mulighed for at oplyse os, om 
du ønsker specialmåltider. Disse oplysninger kan 
betragtes som helbredsmæssige forhold, som 
f.eks. oplysninger om allergier, specialmåltider 
eller lignende. Derudover kan disse oplysninger 
betragtes som følsomme oplysninger, fordi oplys-
ningerne kan fortælle noget om din religiøse 
overbevisning eller helbredsmæssige forhold. 
Hvis du i forbindelse med tilmelding til eventet 
giver os sådanne oplysninger, vil vi bede om dit 
samtykke hertil (databeskyttelsesforordningen 
art. 9(2)(a), jf. art. 6(1)(a)). 
 
Personoplysningerne opbevares ikke længere, 
end det er nødvendigt for at opfylde de formål, 
hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysnin-
ger ikke længere er nødvendige, som f.eks. når 
der ikke har været aktivitet fra dig som tidligere 
deltager i op til 3 år, sikrer vi, at de slettes på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

2.2 Billeder og videoer af deltagere til 
events 

Når du deltager i events afholdt af DAHL og/eller 
i samarbejde med DAHL, tages der billeder og vi-
deoer til brug for markedsføring af DAHL, f.eks. 
på sociale medier.  
 
Vi behandler i den forbindelse personoplysninger 
om dig i form af billeder og videoer.   
 
Dine personoplysninger behandles med henblik 
på markedsføring af vores virksomhed og virk-
somhedens ydelser.  
 
Vores grundlag for behandlingen er vores legitime 
interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 
6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelses-
forordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringslo-
ven § 10). 
 
Dine personoplysninger opbevares ikke længere, 
end det er nødvendigt for at opfylde de formål, 
hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysnin-
ger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de 
slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.  
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Billeder og videoer bliver opbevaret så længe de 
er relevante til brug for markedsføring af f.eks. 
lignende events, og behandles i en periode på op 
til 3 år.  
 

3 DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

DAHL overlader dine personoplysninger til data-
behandlere, når dette er en forudsætning for at 
opfylde formålet. Vores databehandlere behand-
ler alene dine personoplysninger til vores formål 
og på vores instruks. 
 
Der vil i forbindelse med vores brug af sociale me-
dier og den amerikanske e-mail marketing- og 
eventplatform Active Campaign ske overførsel af 
dine personoplysninger til USA. EU-Kommissionen 
har vurderet, at beskyttelsesniveauet i USA ikke 
er på højde med beskyttelsesniveauet i EU/EØS. 
Overførsel af personoplysninger sker derfor på 
baggrund af EU-Kommissionens standardkon-
traktbestemmelser, som er udformet specielt 
med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyt-
telsesniveau ved overførsel af personoplysninger 
til USA. 
 
Ønsker du yderligere information om vores over-
førsel til USA, er du velkommen til at kontakte 
cbm@dahllaw.dk. 

 

4 DATAINTEGRITET OG SIKKERHED 

Det er vores politik at beskytte personoplysninger 
ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organi-
satoriske sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, 
der skal sikre databeskyttelse for alle de person-
oplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører 
regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til 
tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker 
og foranstaltninger. 

 

5 DINE RETTIGHEDER 

Som registreret har du en række rettigheder i 
henhold til databeskyttelsesforordningens. Hvis 
du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kon-
takte os. 
 
Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække et-
hvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende 
en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekal-
delse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ 
indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke 

fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra 
dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke på-
virke lovligheden af behandlingen på grundlag af 
samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere 
vil det ikke påvirke nogen behandling, der udfø-
res på anden lovlig basis. 
 
Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – 
gøre indsigelser gældende mod vores behandling, 
når den sker på baggrund af vores legitime inte-
resse.  
 
Dine rettigheder omfatter også følgende: 
 

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de 
personoplysninger, som vi behandler om dig. 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urig-
tige personoplysninger om dig selv berigtiget 
og ufuldstændige personoplysninger fuld-
stændiggjort. 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I 
særlige tilfælde har du ret til at få slettet 
personoplysninger om dig, inden det tids-
punkt hvor vi almindeligvis vil slette dine 
personoplysninger. 

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i 
visse tilfælde ret til at få behandlingen af 
dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må 
vi fremover kun behandle personoplysnin-
gerne – bortset fra opbevaring – med dit sam-
tykke, eller med henblik på at retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, 
eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser. 

• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse til-
fælde ret til at gøre indsigelse mod vores be-
handling af dine personoplysninger, og altid 
hvis behandlingen er med henblik på direkte 
markedsføring. 

• Ret til dataportabilitet: Du har i visse til-
fælde ret til at modtage dine personoplysnin-
ger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført 
disse personoplysninger fra én dataansvarlig 
til en anden. 

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid 
indgive klage til Datatilsynet over vores be-
handling af personoplysninger. Se mere 
www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde 
yderligere information om dine rettigheder 
som registreret. 

 
 

http://www.datatilsynet.dk/

