
 

  

 
PERSONDATAPOLITIK FOR KIELBERG ADVOKATERS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER  
 
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Kielberg Advokater behandler personoplysninger i forbindelse med vores hverv som advo-
katvirksomhed, herunder i forbindelse med vores sagsbehandling, hvidvaskprocedure, mv.  
 
Kielberg Advokater behandler bl.a. personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold (som privat-
person eller som virksomhed) eller som en naturlig del af vores udøvelse af advokathvervet.  
 
Kielberg Advokater vil i de fleste situationer være dataansvarlig i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgiv-
ning. Kun i særlige tilfælde vil Kielberg Advokater være at betragte som databehandler. I tilfælde hvor Kielberg Advokater er databe-
handler, agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale.  
 
DATAANSVARLIG  
Kielberg Advokater A/S 

CVR-nr. 19 08 50 82 
Hunderupvej 71 
5230 Odense M 
www.kielberg.com  
kielberg@kielberg.com 
Tlf. +45 63 13 44 44  
 
INDSAMLING OG REGISTRERING 
Kielberg Advokater behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de generelle principper for databeskyttelse, som følger 
af de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Kielberg Advokater behandler derfor kun de personoplysninger, der er nødven-
dige for at udføre vores hverv som advokatvirksomhed, og vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt.  
 
Vi indhenter primært personoplysningerne hos dig selv, men afhængigt af sagens omstændigheder kan vi også indhente personoplys-
ninger fra din arbejdsgiver, andre advokater/rådgivere eller tredjeparter, f.eks. modparter, offentlige myndigheder som SKAT, Statsfor-
valtningen, politiet mv.  
 
I det følgende har vi lavet et overblik, hvor du kan se, hvornår og hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger: 

 

http://www.kielberg.com/
mailto:kielberg@kielberg.com


 

2. 

HJEMMESIDEN (www.kielberg.com) OG SOCIALE MEDIER (Facebook, Instagram og LinkedIn) 

 
Kategorier af re-
gistrerede 

Kategorier af personop-
lysninger  

Formål Retsgrundlag Opbevaring 

Besøgende på 
hjemmesiden 

Cookies: 
Læs mere i vores cookie-
politik på www.kiel-
berg.com. 

Funktionsdygtig 
hjemmeside.  

Kielberg Advokaters legitime in-
teresse i at have en funktions-
dygtig hjemmeside, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f og databe-
skyttelseslovens § 6, stk. 1.  

Se specifikt om op-
bevaring af cookies i 
vores cookiepolitik.  

Besøgende der 
anvender kon-
taktformularen 
på hjemmesi-
den 

Kontaktoplysninger; navn, 
e-mail, telefon, indholdet 
af din besked. 
 

At besvare din 
henvendelse. 

Kielberg Advokaters legitime in-
teresse i at kunne besvare hen-
vendelser via kontaktformularen, 
jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f og databe-
skyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Dine personoplysnin-
ger opbevares, så 
længe vi er forpligtet 
til at opbevare dem i 
relation til etablering 
af et klientforhold.  

Kielberg Advo-
katers følgere 
på de sociale 
medier (Face-
book, Instagram 
og LinkedIn) 

Tilgængelige oplysninger 
via dine privatindstillinger, 
dine reaktioner (likes, 
kommentarer mv.) på vo-
res opslag samt deling 
heraf. 

Branding og mar-
kedsføring af Ki-
elberg Advokater.  
 
Se i øvrigt det an-
vendte sociale 
medies privatlivs-
politik.  

Kielberg Advokaters legitime in-
teresser i at gøre indhold tilgæn-
geligt på de sociale medier, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f og databe-
skyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Dine personoplysnin-
ger opbevares, så 
længe opslaget er til-
gængeligt eller så 
længe din reaktion 
kommentarer mv. er 
synlige på opslaget.  

Deltagere i vo-
res arrange-
menter 

Kontaktoplysninger; navn, 
e-mail, telefon. 

Kommunikation 
omkring arrange-
mentet. 

Kielberg Advokaters legitime in-
teresse i at kunne kommunikere 
med deltagerne, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f og databe-
skyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Dine personoplysnin-
ger opbevares indtil 
arrangementet har 
fundet sted.  

http://www.kielberg.com/


 

3. 

KONTAKTPERSONER 

 
Kategorier af registre-
rede 

Kategorier af per-
sonoplysninger  

Formål Retsgrundlag Opbevaring 

Kontaktpersoner hos 
leverandører og sam-
arbejdspartnere 

Arbejdsgiver, jobtitel, 
kontaktoplysninger; 
adresse, telefonnum-
mer, e-mail. 

Løbende kontakt.  Kielberg Advokaters legitime in-
teresse i at kunne komme i kon-
takt med den pågældende leve-
randør, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f og databe-
skyttelseslovens § 6, stk. 1.  

Kontaktoplysningerne 
opbevares, så længe 
det er relevant for den 
pågældende relation 
samt for etablering, 
fastsættelse eller for-
svar af et eventuelt 
retskrav.  

Kontaktpersoner i virk-
somheder (Reelle 
ejere, bestyrelsesmed-
lemmer, mv.) 

Kontaktoplysninger; 
navn, e-mail, telefon, 
indholdet af din be-
sked. 
 

At besvare din 
henvendelse. 

Kielberg Advokaters legitime in-
teresse i at kunne besvare hen-
vendelser via kontaktformularen, 
jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f og databe-
skyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Personoplysningerne 
opbevares 5 år efter 
forretningsforbindelsens 
ophør eller gennemfø-
relse af den enkeltstå-
ende transaktion i over-
ensstemmelse med 
hvidvasklovens § 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. 

JURIDISK RÅDGIVNING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER SOM EN DEL AF SAGSBEHANDLINGEN 

 
Kategorier af registre-
rede 

Kategorier af person-
oplysninger  

Formål Retsgrundlag 

Erhvervsjuridisk råd-
givning (Personoplys-
ninger om virksomheds- 
ejere, ledelse- og besty-
relsesmedlemmer, med-
arbejdere, kunder, leve-
randører, mv.) 
 

Almindelige personop-
lysninger: 
Kontaktoplysninger, 
personaleoplysninger, 
herunder oplysninger 
om løn- og økonomi, 
pas, mv.  
 
CPR-nummer og oplys-
ninger om strafbare for-
hold.  

Løbende juridisk rådgiv-
ning om diverse er-
hvervs- og selskabsret-
lige forhold, herunder 
køb og salg af virksom-
heder, selskabsregistre-
ringer, bestyrelsesar-
bejde, kontraktudarbej-
delse, retssager mv.  

1) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 

2) Klientens retskrav, jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 9, stk. 2, 
litra f og databeskyttel-
seslovens § 7, stk. 1.   

 
  

Rekonstruktion, kon-
kurs og tvangsopløs-
ning (personoplysninger 
om medarbejdere i kon-
kursboet, kunder leve-
randører, mv.)  

Almindelige personop-
lysninger: 
Kontaktoplysninger, 
personaleoplysninger, 
herunder oplysninger 
om løn- og økonomi, 
pas, CPR-nummer mv.  
 
CPR-nummer og oplys-
ninger om strafbare for-
hold.  
 

Juridisk sagsbehand-
ling, herunder afvikling 
og succession af kon-
kurs - og tvangsopløs-
ningssager.  

1) Kielberg Advokaters 
hverv som advokat og 
den deraf retlige forplig-
telse i konkursloven jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 6, stk. 1, 
litra c. 

2) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1.  

3) Konkursboets retskrav, 
jf. databeskyttelsesfor-
ordningens art. 9, stk. 2, 



 

5. 

litra f.  og databeskyttel-
sesloven § 7, stk. 1  

Inkassosager (Oplysnin-
ger om kreditor og mod-
part (debitor))  

Kreditors: kontaktoplys-
ninger; navn, telefon-
nummer, e-mail, 
adresse 
Debitor(er)s: Oplysnin-
ger vedrørende det kra-
vet, herunder kravets 
størrelse, forudgående 
forløb samt relevante 
personoplysninger i 
form af  
CPR-nummer, oplys-
ninger om strafbare for-
hold og følsomme per-
sonoplysninger herun-
der f.eks. helbredsop-
lysninger.  
 

Inddrivelse af gæld.  1) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 

2) Klientens retskrav, jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 9, stk. 2, 
litra f og databeskyttel-
seslovens § 7, stk. 1.   

 

Ansættelsesretlig råd-
givning (potentielle, nu-
værende og tidligere 
medarbejdere samt pri-
vate)  

Almindelige personop-
lysninger:  
Kontaktoplysninger; 
navn, telefonnummer, 
e-mail, adresse, lønfor-
hold, ansættelsesvilkår, 
sanktioner. 
 
Følsomme personop-
lysninger:   
Fagforeningsforhold, 
helbredsoplysninger, 
religiøse forhold . 
 
CPR-nummer og oplys-
ninger om strafbare for-
hold. 

Løbende ansættelses-
retlig rådgivning. 

1) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 

2) Klientens retskrav, jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 9, stk. 2, 
litra f og databeskyttel-
seslovens § 7, stk. 1.   

 

Privatretlig rådgivning 
(Arveladeren, arving, 

Almindelige personop-
lysninger:  

Løbende juridisk rådgiv-
ning, herunder særligt i 

1) Kielberg Advokaters 
hverv som advokat og 



 

6. 

ægtepar, afdøde, mv. 
samt eksterne parter af 
betydning for f.eks. døds-
bobehandling, ejendoms-
handel mv.) 

Kontaktoplysninger; 
navn, e-mail, adresse, 
telefonnummer, økono-
miske forhold, ægte-
skabelig formueord-
ning, forsikringsoplys-
ninger, paskopi samt 
øvrige oplysninger til 
brug for sagsbehandlin-
gen.  
 
Følsomme personop-
lysninger: 
Helbredsoplysninger og 
fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold.  
 
CPR-nummer og oplys-
ninger om strafbare for-
hold.  

forbindelse med døds-
bobehandling, udarbej-
delse af testamenter og 
fuldmagter samt lø-
bende rådgivning i for-
bindelse med ejen-
domshandel.  

den deraf retlige forplig-
telse i arveloven, døds-
boskifteloven, mv. jf. da-
tabeskyttelsesforordnin-
gens art. 6, stk. 1, litra c.  

2) Opfyldelse af kontrakten 
mellem Kielberg Advo-
kater og klienten, jf. da-
tabeskyttelsesforordnin-
gens art. 6, stk. 1, litra b 
og databeskyttelseslo-
vens § 6, stk. 1. 

3) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 

4) Klientens retskrav, jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 9, stk. 2, 
litra f og databeskyttel-
sesloven § 7, stk. 1 

Familieretlig rådgivning 
(Personer omfattet af 
den pågældende sag, 
herunder børn og foræl-
dre i sager om tvangs-
fjernelse, forældremyn-
dighed mv.) 
 
 

Almindelige personop-
lysninger: 
Kontaktoplysninger; 
navn, e-mail, adresse, 
telefonnummer, økono-
miske forhold, oplysnin-
ger af rent privat karak-
ter, herunder familiefor-
hold, boligforhold mv., 
samt andre oplysnin-
ger, som har relevans 
for sagen. 
 

Løbende juridisk rådgiv-
ning, herunder særligt i 
forbindelse med sager 
om tvangsfjernelse, for-
ældremyndighed mv. 

1) Kielberg Advokaters 
hverv som advokat og 
den deraf retlige forplig-
telse i serviceloven, mv. 
jf. databeskyttelsesfor-
ordningens art. 6, stk. 1, 
litra c.  

2) Opfyldelse af kontrakten 
mellem Kielberg Advo-
kater og klienten, jf. da-
tabeskyttelsesforordnin-
gens art. 6, stk. 1, litra b 
og databeskyttelseslo-
vens § 6, stk. 1. 



 

7. 

Følsomme personop-
lysninger: 
Helbredsoplysninger. 
 
Oplysninger om CPR-
nummer og strafbare 
forhold. 

3) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 

4) Klientens retskrav, jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 9, stk. 2, 
litra f og databeskyttel-
sesloven § 7, stk. 1 

Gældssanering (perso-
ner omfattet af gældssa-
neringssagen) 

Almindelige personop-
lysninger: 
Kontaktoplysninger; 
navn, e-mail, adresse, 
telefonnummer, økono-
miske forhold, oplysnin-
ger af rent privat karak-
ter, herunder familiefor-
hold, boligforhold mv., 
samt andre oplysnin-
ger, som har relevans 
for gældssaneringssa-
gen. 
 
Følsomme personop-
lysninger: 
Helbredsoplysninger. 
 
Oplysninger om CPR-
nummer og strafbare 
forhold.  

Løbende rådgivning i 
forbindelse med gælds-
sanering. 

1) Kielberg Advokaters 
hverv som advokat og 
den deraf retlige forplig-
telse i konkursloven jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 6, stk. 1, 
litra c og databeskyttel-
seslovens § 6, stk. 1. 

2) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1.  

3) Kreditors retskrav, jf. da-
tabeskyttelsesforordnin-
gens art. 9, stk. 2, litra f  
og databeskyttelseslo-
ven § 7, stk. 1. 

Straffesager (Tiltalte, 
forurettede, vidner mv.) 

Almindelige personop-
lysninger: 
Kontaktoplysninger; 
navn, e-mail, adresse, 

Strafferetlig rådgivning 
og førelse af straffesa-
ger ved domstolene.  

1) Kielberg Advokaters 
hverv som advokat og 
den deraf retlige forplig-
telse i retsplejeloven 



 

8. 

telefonnummer, økono-
miske forhold, oplysnin-
ger af rent privat karak-
ter, herunder familiefor-
hold, boligforhold mv., 
samt andre oplysnin-
ger, som har relevans 
for straffesagen. 
 
Følsomme personop-
lysninger: 
Oplysninger om reli-
gion, race, etnicitet, 
helbredsoplysninger, 
mv. 
 
Oplysninger om CPR-
nummer og strafbare 
forhold. 

mv. jf. databeskyttelses-
forordningens art. 6, stk. 
1, litra c.  

2) Opfyldelse af kontrakten 
mellem Kielberg Advo-
kater og klienten, jf. da-
tabeskyttelsesforordnin-
gens art. 6, stk. 1, litra b 
og databeskyttelseslo-
vens § 6, stk. 1. 

3) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 

4) Klientens retskrav, jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens art. 9, stk. 2, 
litra f  og databeskyttel-
sesloven § 7, stk. 1. 

Fondsadministration 
(Fondsansøgere) 

Almindelige personop-
lysninger: 
Kontaktoplysninger; 
navn, e-mail, adresse, 
telefonnummer, økono-
miske forhold, oplysnin-
ger af rent privat karak-
ter, herunder familiefor-
hold, boligforhold, ek-
samensbeviser mv., 
samt andre oplysnin-
ger, som ansøgerens 
har anført i sin ansøg-
ning. 
 

Administrering af fonde 
og tildeling af fondsmid-
ler 

1) Opfyldelse af kontrakten 
mellem Kielberg Advo-
kater og fonden, jf. data-
beskyttelsesforordnin-
gens art. 6, stk. 1, litra b 
og databeskyttelseslo-
vens § 6, stk. 1. 

2) Kielberg Advokaters le-
gitime interesser ift. 
udøvelse af advokat-
hvervet, jf. databeskyt-
telsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra c og f, og 
databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1. 
 



 

9. 

Følsomme personop-
lysninger: 
Oplysninger om reli-
gion, race, etnicitet, 
helbredsoplysninger, 
mv. 
 
Oplysninger om CPR-
nummer og strafbare 
forhold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. 

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER I RELATION TIL JURIDISK SAGSBEHANDLING 
Dine personoplysninger opbevares, indtil den juridiske sagsbehandling er afsluttet, og i en efterfølgende periode på 10 år, medmindre 
der er særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne i kortere eller længere tid. Personoplysnin-
ger indhentet til brug for vores hvidvaskprocedurer opbevares så længe der er et aktivt klientforhold og i en efterfølgende periode på 5 
år efter klientforholdets ophør.  
 
Opbevaringsperioden er fastsat i relation til forældelsesloven og de advokatetiske regler.  
 
MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver alene personoplysninger, hvis det følger af lov eller det er nødvendigt for 
at vi kan opfylde vores hverv som advokatvirksomhed. Videregivelse kan afhængig af de konkrete omstændigheder ske til: Revisorer, 
andre advokater, herunder modparter, offentlige myndigheder, herunder politiet, SKAT, Finanstilsynet og Domstolene.  
 
Kielberg Advokater har antaget visse databehandlere, som dine personoplysninger kan videregives til. Databehandlerne agerer i hen-
hold til den aftale, der er indgået med Kielberg Advokater. Personoplysninger kan ligeledes videregives til eksterne leverandører, som 
bistår Kielberg Advokater med drift af virksomheden. 
 
Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til markedsføringsformål, medmindre du selv har givet samtykke hertil.  
 
BEHANDLINGSSIKKERHED 

Kielberg Advokater har iagttaget de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og implementeret en række interne procedurer og databeskyt-
telsespolitikker, der sikrer en høj sikkerhed.  

Når du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger til os, anbefaler vi, at du benytter en sikker e-mail eller filer, som er beskyttet 
af et password. På den måde bidrager du selv til at beskytte dine oplysninger. 

 
DE REGISTREREDES RETTIGHEDER 
Som registreret kan du gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til vores persondataansvarlige, Lene Andersen på 
kielberg@kielberg.com. 
 
Du har som registreret, uanset om du er klient, modpart, kontaktperson eller lign. følgende rettigheder: 
 

 Ret til at blive oplyst (oplysningspligt) 
Du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan den dataansvarlige behandler dine personoplysninger. (Kielberg Advokater 
har som dataansvarlig efterlevet vores oplysningspligt ved at udarbejde nærværende persondatapolitik)  

mailto:kielberg@kielberg.com


 

11. 

 

 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 
  

 Ret til berigtigelse (rettelse)  
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 

 Ret til sletning  
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræf-
fer.  
 

 Ret til begrænsning af behandling  
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, så vi fremover kun må behandle oplysnin-
gerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for-
svares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 

 Ret til indsigelse  
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder hvis 
behandlingen af dine personoplysninger sker til direkte markedsføring, eller i tilfælde hvor vores behandling følger af en interes-
seafvejning.  
 

 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  
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.  

 
Udøvelsen af dine rettigheder kan være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende 
private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig. 
 
Hvis du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
En tilbagetrækning berører dog ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en 
tilbagetrækning behandler Kielberg Advokater ikke længere dine personoplysninger, og dine personoplysninger vil derfor blive slettet, 
medmindre der er et sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger, f.eks. til brug for dokumentation.  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.  
 

https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf


 

12. 

UNDTAGELSER TIL OPLYSNINGSPLIGTEN 
Du har ret til at blive informeret om Kielberg Advokaters behandling af dine personoplysninger. Som advokatfirma er vi dog underlagt 
tavshedspligt efter både retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor vi i nogle tilfælde kan undlade at iagttage oplys-
ningspligten over for dig. Dette er særligt, hvis de personoplysninger vi behandler om dig skal forblive fortrolige. 
 
Kielberg Advokater kan endvidere undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis hensynet til offentlige eller private interesser, 
herunder hensynet til dig, vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Dette er særligt relevant, hvis 
oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser.  
 
 
KONTAKT DATATILSYNET 
Såfremt du er uenig eller utilfreds med Kielberg Advokaters behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid rette henven-
delse til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed i Danmark i forbindelse med databeskyttelse. 

 
 
ÆNDRINGER TIL PERSONDATAPOLITIKKEN  
Persondatapolitikken vil løbende blive opdateret i relation til væsentlige ændringer i lovgivningen, nye eller forbedrede funktioner eller 
for at optimere indholdet på hjemmesiden. 
 
Denne persondatapolitik er senest opdateret den 14. januar 2019.  
 


