
 
 

VILTOFT’S PERSONDATAPOLITIK – NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG 

 
Hos VILTOFT tager vi persondatarettigheder seriøst. I det følgende kan du derfor læse hvordan 

vi behandler dine personlige oplysninger, og hvilke rettigheder du har, når vi indsamler og anvender dine 

personoplysninger.  

 

På nedenstående sider kan du derfor finde svar på følgende spørgsmål: 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2. Hvilke oplysninger vi har modtaget 

3. Formålene med behandlingen  

4. Retsgrundlaget for vores behandling 

5. Modtagere af oplysningerne  

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

8. Dine rettigheder, herunder muligheden for at klage til datatilsynet  

 

Du behøver ikke gøre noget  

Denne pjece er alene til orientering. Du behøver derfor ikke at foretage dig yderligere.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i det følgende.  

 

Med venlig hilsen 

VILTOFT ADVOKATPARTNERSELSKAB 
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1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 

VILTOFT er som juridisk enhed den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

 

VILTOFT ADVOKATPARTNERSELSKAB 

GOTHERSGADE 109 

1123 KØBENHAVN K 

T: +45 3314 9300 

F: +45 3314 3256 

viltoft@viltoft.dk 

CVR-NR.: 16 22 38 75 

 

Hvis du har spørgsmål omkring vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte 

den ansvarlige jurist for din sag.  

 
 
2. Hvilke oplysninger har vi modtaget? 
 
Hos VILTOFT modtager og behandler vi kun oplysninger om dig, hvis oplysningerne har relevans for en af 
de sager, som vi behandler. Dette vil typisk være tilfældet, hvis du eksempelvis er udmeldt som skønsmand, 
indkaldt som vidne, eller hvis du har en anden tilknytning til en af de sager, som vi behandler som led i vores 
virksomhed som advokatfirma.  
 
VILTOFT er specialiseret i entrepriseret, udbudsret og proces. Som følge af disse specialområder behandler 
vi som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger efter persondataforordningens artikel 6. Disse per-
sonoplysninger vil typisk være dine generelle kontaktoplysninger, såsom eksempelvis navn, telefonnummer 
og e-mailadresse.  
 
Såfremt vi har modtaget dine oplysninger, fordi du er bragt i forslag / udmeldt som skønsmand, har vi også 
modtaget dit C.V.  
 
Såfremt det er første gang, at du er klient hos os, vil vi også bede om dit personnummer.  

 
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller et af vores gå-hjem-møder, behandler vi udelukkende almin-
delige kontaktoplysninger om dig. Disse oplysninger vil være i form af kontaktoplysninger på deltagerne til 
vores gå-hjem-møder samt mailadresser og navn på abonnenterne på vores nyhedsbrev.  

 
For det tilfælde, at vi har modtaget personoplysninger om dig, som ikke er af relevans for en af de sager, 
som vi behandler, og som dermed ikke kan behandles med hjemmel i de legitime interesser, der er nævnt 
nedenfor under pkt. 3, vil oplysningerne blive slettet straks og i overensstemmelse med nedenfor under pkt. 
7. 
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3. Formålene for behandlingen af dine personoplysninger 

 

Til dig, som er klient eller lign. 

Hvis vi har modtaget dine personoplysninger, fordi du er klient hos os, er formålet med behandlingen af dine 

personoplysninger først og fremmest at kunne komme i kontakt med dig under løsningen af det opdrag, som 

du har givet til os.  

 

Formålet med at bede om dit personnummer, hvis du er førstegangsklient hos, er at kunne leve op til de for-

pligtelser, som påhviler os i kraft af Hvidvaskningsloven.  

 

Såfremt du har valgt at abonnere på vores nyhedsbrev, er formålet med at bede om dit navn og e-

mailadresse at kunne fremsende nyhedsbreve til dig.  

 
Til dig, som ikke er klient 

Hvis vi har modtaget dine personoplysninger uden at du er klient hos os, vil formålet med at behandle dine 

personoplysninger typisk tage sit afsæt i et opdrag, som vi har modtaget fra en klient eller en anden ekstern 

aktør i en sag, som vi behandler. Det vil således typisk være tilfældet, at vores klient har givet os dine per-

sonoplysninger, fordi vores klient er af den opfattelse, at oplysningerne har en vis relevans for det opdrag, 

som vi behandler for ham / hende.   

 

Nedenfor er der nævnt tre typetilfælde på bagvedliggende formål for behandling af personoplysninger: 

 
Hvis du er skønsmand 

Såfremt vi har modtaget dine personoplysninger, fordi du er bragt i forslag / udmeldt som skønsmand i en 

skønsforretning, som vi deltager i, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger at kunne kontak-

te dig med henblik på skønsforretningens gennemførelse.  

 

Såfremt skønsforretningen munder ud i en retssag, er formålet med behandlingen af dine kontaktoplysninger 

at kunne indkalde dig til afhjemling ved retssagens hovedforhandling.  

 

Hvis du er vidne 

Såfremt vi har modtaget dine personoplysninger, fordi du er eller forventes indkaldt som vidne i en retssag, 

som vi behandler, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger at kontakte dig med henblik på at 

forberede og indkalde dig som vidne ved retssagens gennemførelse.   

 

Såfremt du er indkaldt som vidne af en anden parts / modparts advokat, er formålet med behandlingen af di-

ne personoplysninger at vurdere oplysningernes betydning for den retssag, som du skal afgive vidneforkla-

ring i.  

 

 



 

 4 

 

Hvis du har en anden relevans for en sag, som vi behandler 

Såfremt vi har modtaget dine personoplysninger, fordi du har en anden relevant relation til en sag, som vi 

behandler, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger at kunne kontakte dig og / eller vurdere 

oplysningernes relevans for den konkrete sag.  

 

 
4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 
Hvis du er klient hos os, følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af persondata-
forordningens artikel 6, stk. 1, litra b. For det tilfælde at vi har modtaget dit personnummer følger retsgrund-
laget af databeskyttelseslovens § 11.  
 
Hvis du har valgt at abonnere på vores nyhedsbrev eller tilmelde dig et af vores gå-hjem møder, følger rets-
grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra 
a.  
 
Hvis du hverken er klient eller nyhedsabonnent mv. hos os, følger retsgrundlaget for vores behandling af di-
ne personoplysninger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  
 
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hjemler en behandling af dine personoplysninger, så længe 
behandlingen forfølger en legitim interesse.  
 
Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger efter persondataforordningens artikel 6, stk. 1, 
litra f vil typisk således variere fra sag til sag. Det er dog karakteristisk, at vores behandling af dine personop-
lysninger kun kan – og vil – ske, såfremt det konkret skønnes nødvendigt for at kunne henholdsvis behandle 
en given sag eller bistå vores klient bedst muligt. 
 
Nedenfor er angivet tre typetilfælde for, hvornår der består en legitim interesse i at behandle dine personop-
lysninger: 
 
De legitime interesser, hvis du er skønsmand 
De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine personoplysninger som skønsmand, består i vo-
res interesse i at kontakte og / eller være i løbende kontakt med dig med henblik på at få gennemført en be-
gæring om afholdelse af syn og skøn.  
 
De legitime interesser, hvis du er vidne 
De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine personoplysninger som vidne, består i at kunne 
kontakte dig med henblik på at indkalde og / eller forberede dig til at afgive vidneforklaring ved en retssag.  
 
Såfremt vi har modtaget dine oplysninger fra en anden parts advokat, består de legitime interesser i at kunne 
vurdere din vidneforklarings betydning ved den retssag, som du er blevet indkaldt til at afgive vidneforklaring 
i, og med henblik på at varetage vores klients interesser bedst muligt.  
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De legitime interesser, hvis du har en anden relevant relation 
De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine oplysninger, hvis du ikke er skønsmand eller vid-
ne, men stadig har en relevant relation til en sag, som vi behandler, består vores interesse i at kontakte dig 
og / eller vurdere oplysningerne for, at et eventuelt retskrav og / eller en retstilling kan fastlægges i relation til 
vores klient. 
 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.  

 

Alt afhængig af den konkrette sag vil dine personoplysninger dog blive udvekslet med de relevante eksterne 

aktører – det være sig modpart(er) og deres advokat(er), vidner, voldgiftsnævn og domstolene.  

 

Såfremt du bliver indkaldt / afhjemlet som vidne / skønsmand i en retssag, må det eksempelvis påregnes, at 

dine personoplysninger bliver videregivet til den relevante domstol samt sagens øvrige parter og deres ad-

vokater.  

 
 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
 

Hvis du er klient hos os, har vi som alt overvejende udgangspunkt modtaget dine personoplysninger direkte 

fra dig. Det samme gør sig gældende, hvis du har valgt at abonnere på vores nyhedsbrev, eller hvis du har 

tilmeldt dig et af vores gå-hjem-møder.  

 

Hvis vi ikke har modtaget dine personoplysninger direkte fra dig, har vi typisk modtaget dem fra en af vores 

medarbejdere eller fra en klient, som mener at dine oplysninger har en vis relevans for den sag, som vi be-

handler. Derudover indsamles også oplysninger fra andre relevante aktører i de sager, som vi behandler, 

som eksempelvis modparter, domstole, Voldgiftsnævnet mv.  

 
 
7. Opbevaring af dine personoplysninger 
 
Vi opbevarer som udgangspunkt kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de 

interesser, der er beskrevet ovenfor under punkt 4 og / eller som påkrævet i henhold til gældende 

ret. Personoplysninger, som vi har modtaget, men som ikke er nødvendige for at kunne forfølge de interes-

ser, der er nævnt ovenfor under pkt. 4, vil blive slettet. 

 

Personoplysninger, som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring, opbevarer vi efter bogføringslo-

ven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.  

 

Herefter vil dine personoplysninger blive slettet eller anonymiseret på sikker vis.  
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Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi dog også gemme oplysningerne i længere tid efter behandlingens af-

slutning. En sådan opbevaring skønnes navnlig nødvendig i de(t) tilfælde, hvor den forudgående behandling 

fordrer en efterfølgende dokumentation for vores rådgivning. I så fald opbevarer vi som udgangspunkt dine 

personoplysninger på arkiv i 5 år fra sagens afslutning. 

 

8. Dine rettigheder 
 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 

om dig.   

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

 
Dine rettigheder er:  
 
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplys-

ninger.  

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.  

• 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 oplysningerne – bortset fra opbevaring – 

med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, el-

ler for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personop-

lysninger.  

• Du har i visse tilfælde ret til 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 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. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 
 
 


