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Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af 

legater fra Birthe Daells Fond 

Denne underretning indeholder oplysninger, som Advokatsamfundet skal give efter databeskyttelses-

forordningen 
1
. Det vil fremgå nedenfor, i hvilken konkret sammenhæng underretningen har betydning. 

Advokatsamfundet er en organisation for alle ca. 7.000 advokater i Danmark. Advokatsamfundet arbejder på 

et politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Advokat-

samfundet fører tilsyn med alle landets advokater og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og 

integritet. 

Du kan få mere at vide om Advokatsamfundet på www.advokatsamfundet.dk.  

Kontaktoplysninger 

Advokatsamfundet er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. 

Advokatsamfundet 

Kronprinsessegade 28 

1306 København K 

CVR. nr.:  53355013 

Telefon: 33 96 97 98 

E-mail: postkasse@advokatsamfundet.dk 

  

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 

Formålene med behandlingen er: 

 at behandle ansøgningerne om støtte fra den ansøgte fond, herunder til fremsøgning af tidligere 

praksis 

 at vurdere om du kan modtage støtte fra den ansøgte fond 

 at udbetale legater til modtagernes konti 

 at indberette udbetalte legater til Skat 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår af 

 databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. 

 databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.   

 databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.  

 databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3. 

 

                                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 

1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den 

registrerede. 

http://www.advokatsamfundet.dk/
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Modtagere af personoplysningerne 

Der vil blive videregivet oplysninger til Skat, hvis du modtager et legat (personnummer, beløb og hvilken 

fond, der har givet legatet). Der vil endvidere ske videregivelse til Danske Forvaltning (Danske Bank) og 

BUUS JENSEN som revisionsfirma (referat fra bestyrelsesmøder i fonden og regnskab for fonden). 

Tidsrummet for opbevaring af personoplysningerne 

Oplysningerne gemmes elektronisk og vil blive slettet senest 10 år efter afslutning af sagen.  

Rettigheder efter databeskyttelsesforordningen 

Hvis du vil gøre brug af rettighederne, skal du kontakte Advokatsamfundet. 

Ret til at se oplysninger 

(indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som 

Advokatsamfundet behandler, samt en række 

yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse 

(rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig 

rettet. 

Ret til sletning I visse tilfælde har du ret til at få slettet 

oplysninger om dig, inden tidspunktet for 

Advokatsamfundets almindelige generelle 

sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af 

behandling 

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen 

af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse 

mod Advokatsamfundets ellers lovlige 

behandling af dine personoplysninger. 

 

Yderligere oplysninger om rettighederne efter databeskyttelsesforordningen kan findes i Datatilsynets 

vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk. 

Klagemuligheder 

Du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du er utilfreds med den måde 

Advokatsamfundet behandler dine personoplysninger på. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende din ansøgning om støtte kan du kontakte Advokatsamfundet på tlf. 33 96 

97 98. 

 

http://www.datatilsynet.dk/

