
   Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele   

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens 
forskellige tjenester. I vores persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler og 
hvordan oplysningerne anvendes. 

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af 
dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os på tlf. 21261873. 

Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele behandler og beskytter dine personlige data i henhold til 
persondataforordningen (GDPR). 

Hvordan indsamler vi personoplysninger? 

Når du anvender www.familieret.dk indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte. 

Den indirekte indsamling foregår når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner.  

Dette kalder vi brugeradfærd og de oplysninger vi indsamler er f.eks.: IP adresse, demografisk 
data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Se også vores 
cookiepolitik nedenfor. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af 
Advokatfirmaets serviceydelser, til analyser og re-marketing. 

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. hvis du downloader materiale fra 
hjemmesiden, skriver til os via de funktioner der findes på siden og sender os en mail. Ofte er de 
oplysninger du giver os navn, e-mail, postnummer og mobilnummer. 

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

Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, 
som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på nedenstående adresser. 

Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele  

Jomsborgvej 41, st. 

2900 Hellerup 

CVR-nr.: 27269680 

telefon: +4521261873 

e-mail: christian@familieadv.dk 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 

I den indirekte indsamling af data via www.familieadv.dk er det juridiske grundlag en legitim 
interesse. Det gælder bl.a. statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og 
analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt 
kvaliteten af Advokatfirmaets serviceydelser. 
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I den direkte indsamling af data via www.familieadv.dk vil det juridiske grundlag være dit samtykke, 
som du giver i forbindelse med at du anvender vores services på hjemmesiden. 

Vi behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver, og for at kunne opfylde de 
forpligtelser vi som advokatfirma i øvrigt har i henhold til love og regler. 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af det opgave vi har fået, eller af 
den aftale, vi har indgået om ydelse af juridisk rådgivning. 

Behandlingen kan endvidere være begrundet i: 

• at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, 

• at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den 
registreredes interesser, eller 

• at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 
forsvares. 

Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på samtykke. 

Der henvises til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a - c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, 
litra a og f. 

3. Hvilke informationer indsamler vi? 

De oplysninger vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services er almindelige 
personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre 
almene personoplysninger. Det kan også være din feedback i forbindelse med onlinebaserede 
konkurrencer og kundeundersøgelser. Desuden oplysninger om din virksomhed. 

Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme 
og lovovertrædelser. Endvidere registrer vi CPR-numre i det omfang, vi har behov for det, eller 
oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand.  

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Advokatfirmaet personoplysninger udover de almene 
personoplysninger, som du vurderer kan have betydning for den service du ønsker fra 
Advokatfirmaet. 

Det kan f.eks. være helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende. 
Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Advokatfirmaet det samtidig som et samtykke til at 
kunne behandle disse oplysninger i henhold til lovgivningen. 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi vil som led i sagernes behandling kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til 
følgende modtagere: 

Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns- og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det 
omfang det er begrundet i sagens behandling. Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder, 
ekstern bogholder mv., som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med. 
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5. Hvad er formålet med indsamlingen? 

Advokatfirmaets formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende: 

• Holde dig informeret om juridiske emner. 

• Skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning. 

• Forbedring og udvikling af Advokatfirmaet serviceydelser. 

• Analyse af din brugeradfærd og re-marketing. 

• Administration af din relation til Advokatfirmaet. 

• Opfyldelse af lovkrav. 

Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra? 

Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere, andre 
aktører i sagen, eller som vi har indhentet fra offentlige databaser og registre, f.eks. 
tinglysningssystemet og CVR-registret. 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til 
lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 

Vi opbevarer personoplysningerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet 
opbevarer vi de registrerede persondata i 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for 
vores ansvar som rådgivere. Oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog 
allerede blive slettet efter 5 år, da det følger af loven. 

Vi er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger 
interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne 
undersøgelse. 

7. Den registreredes rettigheder 

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores 
behandling af oplysninger.   

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger.  

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

• I helt 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, eller 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 
personoplysninger.  

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

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

Du kan ved skriftlig anmodning til Advokatfirmaet enten modtage en digital udskrift af dine 
personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få 
slettet dine personoplysninger. 

Anmodningen fremsendes til: christian@familieadv.dk 

8. Hvis du ansøger om en stilling i Advokatfirmaet 

Når du søger en stilling i Advokatfirmaet behandles de oplysninger, som du har givet os i 
forbindelse med din ansøgning. 

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-
mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og 
tidligere beskæftigelse. 

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes senest seks måneder efter afslaget er givet. 

9. Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger 

Advokatfirmaet beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at 
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Udover Advokatfirmaets interne systemer benytter Advokatfirmaet sig af ekstern leverandør af IT-
services og IT-systemer. Advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med de pågældende 
leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved 
sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger. 

10. 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. 
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Cookies 
Vi anvender cookies på hjemmeside for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.  

Hvad er en cookie? 

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige 
for at levere en service på websitet. 

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende 
computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse 
af websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede 
computervirus eller andre skadelige programmer. 

Cookies på www.familieadv.dk 

På www.familieadv.dk benyttes cookies til Google Analytics til at målrette annoncer. Advokatfirmaet 
bruger cookies til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, så vi kan forbedre 
brugervenligheden. 

Hvordan fjerner jeg cookies?  

Du kan altid fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger. 

Hvorfor informerer vi om cookies?  

Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens 
udstyr. 

Yderligere spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte Advokatfirmaet på christian@familieadv.dk, hvis du har yderligere 
spørgsmål til cookies på www.familieadv.dk 

Spørgsmål generelt om cookies, bekendtgørelse og vejledning kan rettes til Erhvervsstyrelsen, 
erst@erst.dk eller tlf. 35 29 10 00. 
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