
Behandling af private klienters personoplysninger 

 
1. INDLEDNING 

1.1 

CORT Boligadvokater (herefter ”CORT”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler 
oplysninger om nuværende of forhenværende klienter. 

  
1.2 

Behandlingen er nødvendig for at kunne levere rådgivning samt for at kunne 
opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser efter lovgivningen som 
rådgiver.  
1.3 

Formålet med dette dokument er at informere dig om, hvordan CORT behandler 
og administrerer dine personoplysninger. Nedenfor finder du informationer om 
CORT’s indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger som 
klient. 
 
2. DATAANSVAR 

2.1 

Dataansvarlig 

CORT er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine 
personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger: 

CORT Boligadvokater 
Skudehavnsvej 3 
2150 Nordhavn 
CVR-nr.: 33441452 
Telefon: 2927 7068 
E-mail: uch@cortboligadvokater.dk   

  
 



3. OVERSIGT OVER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

3.1 

BEHANDLINGSAKTI
VITET 

FORMÅL PERSONOPLYSNINGER HJEMMELSGRUN
DLAG 

Generelt for alle 
sager 

Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.   

• Generelle 
klientoplysninger, 
herunder navn, 
adresse, 
kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

• Billedlegitimation og 
kontaktoplysninger, 
når dette er 
begrundet i 
hvidvasklovgivning. 

• De relevante 
oplysninger, der er 
nødvendigt for den 
sag, som du har bedt 
om bistand til, 
herunder følsomme 
oplysninger. 

  

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni
ngen og 
bogføringsloven  

Skattesager Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.  

• Ansættelsesforhold, 
løn, personalegoder 
mv. 

• Andre indtægter 
• Formueretlige 

forhold (ejerskaber, 
formue, 
pensionsforhold, 
mv.) 

 
• Familiemæssige 

forhold (fx 
civilstatus, 
ægtefællens ophold 
mv.) 

• Kommunikation med 
skattemyndigheder 

• Tidligere års 
skatteforhold 

• Eventuelle tidligere 
afgørelser 

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni
ngen og 
bogføringsloven  



vedrørende 
skatteforhold 

• Eventuelle 
skattestrafbare 
forhold 

• Eventuel skattegæld 
  

Arbejds- og 
ansættelsesretlige 
sager 

Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.  

Ansættelsesforhold (titel, 
ansvarsområde, 
ansættelsesvilkår, 
performance, evaluering 
mv.) Familiemæssige 
forhold (fx civilstatus) 
Finansielle forhold (fx løn, 
bonus og andre 
indkomstforhold) 
Testresultater 
Ansættelsesretlig 
sanktionering (bortvisninger, 
advarsler, opsigelser mv.) 
Personlige forhold (fx 
oplysninger om køn, race, 
etniske oprindelse, religion, 
alder, seksuelle 
overbevisning og 
præferencer, nationalitet, 
statsborgerskab, 
arbejdstilladelse og 
opholdsstatus)   
Strafbare forhold  

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni
ngen og 
bogføringsloven 

Udarbejdelse af 
testamente og/eller 
ægtepagter 

Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.  

Familiemæssige forhold (fx 
civil status, børn og 
adoptionsforhold) 
Formueretlige forhold 
(ejerskaber, formue, 
pensionsforhold, mv.) 
Arvinger, herunder deres 
navne, CPR-nr., og adresse. 
Tidligere underskrevne 
testamenter eller oprettede 
ægtepagter  

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni
ngen og 
bogføringsloven 



Inkassosager Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.  

Økonomiske oplysninger, 
herunder konto og reg.nr. 
nummer CPR-nr., adresse og 
økonomiske oplysninger på 
debitor   

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni
ngen og 
bogføringsloven 

Forsikringssager Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.  

• Formueretlige 
forhold (ejerskaber, 
formue- og 
pensionsforhold, 
mv.) 

• Evt. tidligere 
strafbare 
overtrædelser 

• Begunstigede og 
arvinger, herunder 
deres navne, CPR-nr. 
og adresse. 

• CPR-nr. 
• Helbredsoplysninger 
• Fagforeningsmedlem

skab(er) 
• Løn og 

ansættelsesvilkår 
  

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni
ngen og 
bogføringsloven 

Straffesager Yde rådgivning og 
levering af 
ydelser. Opfyldelse 
af kontraktlige og 
juridiske 
forpligtelser.  Overho
ldelse og opfyldelse 
af generelle juridiske 
forpligtelser.  

• Oplysninger om de 
mulige strafbare 
forhold 

• Straffedomme og 
evt. tidligere 
lovovertrædelser 

• Økonomiske forhold 
• Personlige og 

familiemæssige 
forhold 

  

Opfyldelse af (1) 
Aftale-brevet; (2) 
vores almindelige 
forretningsbetinge
lser; (3) anden 
kontrakt   
Overholdelse og 
opfyldelse af 
forpligtelser efter 
lovgivningen, 
herunder bl.a. 
hvidvasklovgivni



  

  

  

Du kan læse nærmere om formål, personoplysninger, hjemmelsgrundlag, dine 
rettigheder og sletning af personoplysninger nedenfor. 
 
4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

4.1 

Skattesager 
4.1.1 

Formål 

Formålet med, at CORT indsamler og behandler dine personoplysninger, er for 
at: 

• kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som CORT påtager sig at 
levere til dig som klient,  

• opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller 
• overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

Hvor CORT ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er 
uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet 
til, giver CORT dig information om sådanne formål. 

  
4.1.2 

Personoplysninger 

CORT indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger som led i 
analysen af din brug af vores hjemmeside: 

• generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

ngen og 
bogføringsloven 



• billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i 
hvidvasklovgivning 

• ansættelsesforhold, løn, personalegoder mv. 
• andre indtægter 
• formueretlige forhold (ejerskaber, formue, pensionsforhold, mv.) 
• ophold i forskellige lande 
• familiemæssige forhold (fx civilstatus, ægtefællens ophold mv.) 
• kommunikation med skattemyndigheder 
• tidligere års skatteforhold 
• eventuelle tidligere afgørelser vedrørende skatteforhold 
• eventuelle skattestrafbare forhold 
• eventuel skattegæld 

  
4.1.3 

Hjemmelsgrundlag 

Retsgrundlaget for CORT’s behandling af dine personoplysninger til 
ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen sker som led 
i: 

• opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; 
(3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger 
forud for indgåelsen af kontrakten samt 

• at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. 
hvidvasklovgivningen og bogføringsloven. 

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden 
lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en 
behandling. 

  
4.1.4 

Opbevaringsperiode 

Oplysningerne i denne behandlingsaktivitet gemmes som udgangspunkt i 5 år.  



  
4.2 

Arbejds- og ansættelsesretlige sager 
4.2.1 

Formål 

Formålet med, at CORT indsamler og behandler dine personoplysninger, er for 
at: 

• kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som CORT påtager sig at 
levere til dig som klient,  

• opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller 
• overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

Hvor CORT ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er 
uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet 
til, giver CORT dig information om sådanne formål. 

  
4.2.2 

Personoplysninger 

CORT indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger som led i 
analysen af din brug af vores hjemmeside: 

• generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

• billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i 
hvidvasklovgivning 

• Ansættelsesforhold (titel, ansvarsområde, ansættelsesvilkår, performance, 
evaluering mv.) 

• Familiemæssige forhold (fx civilstatus) 
• Finansielle forhold (fx løn, bonus og andre indkomstforhold) 
• Testresultater 
• Ansættelsesretlig sanktionering (bortvisninger, advarsler, opsigelser mv.) 
• Personlige forhold (fx oplysninger om køn, race, etniske oprindelse, 

religion, alder, seksuelle overbevisning og præferencer, nationalitet, 
statsborgerskab, arbejdstilladelse og opholdsstatus) 



• Strafbare forhold 
• Fagforeningsforhold 
• Helbred 

  
4.2.3 

Hjemmelsgrundlag 

Retsgrundlaget for CORT’s behandling af dine personoplysninger til 
ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen sker som led 
i: 

• opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; 
(3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger 
forud for indgåelsen af kontrakten samt 

• at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. 
hvidvasklovgivningen og bogføringsloven. 

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden 
lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en 
behandling. 

  
4.2.4 

Opbevaringsperiode 

Oplysningerne i denne behandlingsaktivitet gemmes som udgangspunkt i 5 år.  

 
4.3 

Udarbejdelse af testamente og/eller ægtepagt 
4.3.1 

Formål 

Formålet med, at CORT indsamler og behandler dine personoplysninger, er for 
at: 



• kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som CORT påtager sig at 
levere til dig som klient,  

• opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller 
• overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

 
Hvor CORT ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er 
uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet 
til, giver CORT dig information om sådanne formål. 

  
4.3.2 

Personoplysninger 

CORT indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger som led i 
analysen af din brug af vores hjemmeside: 

• generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

• billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i 
hvidvasklovgivning 

• Familiemæssige forhold (fx civil status, børn og adoptionsforhold) 
• Formueretlige forhold (ejerskaber, formue, pensionsforhold, mv.) 
• Arvinger, herunder deres navne, CPR-nr., og adresse. 
• Tidligere underskrevne testamenter eller oprettede ægtepagter 

  
4.3.3 

Hjemmelsgrundlag 

Retsgrundlaget for CORT’s behandling af dine personoplysninger til 
ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen sker som led 
i: 

• opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; 
(3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger 
forud for indgåelsen af kontrakten samt 

• at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. 
hvidvasklovgivningen og bogføringsloven. 



Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden 
lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en 
behandling. 

4.3.4 

Opbevaringsperiode 
Oplysningerne i denne behandlingsaktivitet gemmes som udgangspunkt i 5 år.  
 
4.4 

Inkassosager 
4.4.1 

Formål 

Formålet med, at CORT indsamler og behandler dine personoplysninger, er for 
at: 

• kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som CORT påtager sig at 
levere til dig som klient,  

• opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller 
• overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

Hvor CORT ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er 
uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet 
til, giver CORT dig information om sådanne formål. 

  
4.4.2 

Personoplysninger 

CORT indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger som led i 
analysen af din brug af vores hjemmeside: 

• generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

• billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i 
hvidvasklovgivning 



• Økonomiske oplysninger, herunder konto og reg.nr. nummer 
• CPR-nr., adresse og økonomiske oplysninger på debitor  

  
4.4.3 

Hjemmelsgrundlag 

Retsgrundlaget for CORT’s behandling af dine personoplysninger til 
ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen sker som led 
i: 

• opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; 
(3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger 
forud for indgåelsen af kontrakten samt 

• at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. 
hvidvasklovgivningen og bogføringsloven. 

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden 
lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en 
behandling. 

4.4.4 

Opbevaringsperiode 

Oplysningerne i denne behandlingsaktivitet gemmes som udgangspunkt i 5 år.  

  
4.5 

Forsikringssager 
4.5.1 

Formål 

Formålet med, at CORT indsamler og behandler dine personoplysninger, er for 
at: 

• kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som CORT påtager sig at 
levere til dig som klient,  



• opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller 
• overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

Hvor CORT ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er 
uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet 
til, giver CORT dig information om sådanne formål. 

  
4.5.2 

Personoplysninger 

CORT indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger som led i 
analysen af din brug af vores hjemmeside: 

• generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

• billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i 
hvidvasklovgivning 

• Formueretlige forhold (ejerskaber, formue- og pensionsforhold, mv.) 
• Evt. tidligere strafbare overtrædelser 
• Begunstigede og arvinger, herunder deres navne, CPR-nr. og adresse. 
• CPR-nr. 
• Helbredsoplysninger 
• Fagforeningsmedlemskab(er) 
• Seksuel orientering 
• Løn og ansættelsesvilkår 

  
4.5.3 

Hjemmelsgrundlag 

Retsgrundlaget for CORT’s behandling af dine personoplysninger til 
ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen sker som led 
i: 

• opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; 
(3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger 
forud for indgåelsen af kontrakten samt 



• at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. 
hvidvasklovgivningen og bogføringsloven. 

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden 
lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en 
behandling. 

4.5.4 

Opbevaringsperiode 

Oplysningerne i denne behandlingsaktivitet gemmes som udgangspunkt i 5 år.  
 

4.6 

Straffesager 
4.6.1 

Formål 

Formålet med, at CORT indsamler og behandler dine personoplysninger, er for 
at: 

• kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som CORT påtager sig at 
levere til dig som klient,  

• opfylde CORT’s kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller 
• overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

Hvor CORT ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er 
uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet 
til, giver CORT dig information om sådanne formål. 

  
4.6.2 

Personoplysninger 

CORT indsamler og behandler typisk følgende personoplysninger som led i 
analysen af din brug af vores hjemmeside: 



• generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, 
fødselsdato, CPR-nr. 

• billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i 
hvidvasklovgivning 

• Oplysninger om de mulige strafbare forhold 
• Straffedomme og evt. tidligere lovovertrædelser 
• Økonomiske forhold 
• Personlige og familiemæssige forhold 

  
4.6.3 

Hjemmelsgrundlag 

Retsgrundlaget for CORT’s behandling af dine personoplysninger til 
ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen sker som led 
i: 

• opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; 
(3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger 
forud for indgåelsen af kontrakten samt 

• at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. 
hvidvasklovgivningen og bogføringsloven. 

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden 
lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en 
behandling. 

4.6.4 

Opbevaringsperiode 

Oplysningerne i denne behandlingsaktivitet gemmes som udgangspunkt i 5 år.  

  
 
 
 
 



6. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR BEHANDLINGEN 

6.1 

Vi behandler kun relevante personoplysninger 
6.1.1 

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i 
forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken 
type personoplysning om dig, der er relevante for os. Det samme gælder 
omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere 
personoplysninger end dem, der er relevante til det konkrete formål. 
6.2 

Vi opdaterer dine personoplysninger 
6.2.1 

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige 
eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger 
løbende. 
6.2.2 

Da vores tjenester er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og 
opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine 
personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 
2.1 til at meddele os dine ændringer.  
6.3 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke skal opbevares længere 
6.3.1 

For private klienter vil vi være forpligtet til at bevare oplysninger om dig, 
indsamlet efter hvidvasklovgivningen, i fem (5) år. Oplysninger omkring dine 
klientkonti skal opbevares i 5 år i medfør af Advokatsamfundets 
klientkontovedtægt. Bogføringsmateriale vil blive slettet 5 år efter udløbet af en 
regnskabsår efter bogføringslovens krav, herunder i relation til 
inkassoinddrivelse. Vi sletter normalt senest dine personoplysninger 10 år efter 
en sags afslutning, pga. forældelsesfristen for rådgivningsansvar. Hvis en sag 
herom måtte være i gang, vil oplysninger tidligst blive slettet, når denne er 
afsluttet og ikke længere kan genoptages. 
6.4 

Vi indhenter dit samtykke, når det er påkrævet 
 

 



6.4.1 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de 
formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for 
at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime 
interesse i at behandle dine personoplysninger. 
6.4.2 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at 
henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.1, hvis du 
ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke 
lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden 
tilbagetrækningen.  
 
 
7. SIKKERHED 

7.1 

CORT sikrer, at der træffes fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 
fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, 
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den for CORT gældende 
databeskyttelseslovgivning.  
7.2 

CORT har implementeret sikkerhedsmæssige procedurer og teknologi for at 
sikre alle personoplysninger fra de indsamles til de slettes. 
7.3 

Vi anvender databehandlere i EU, som opbevarer og behandler 
personoplysninger på vegne af CORT i henhold til Privatlivspolitikken og den 
gældende lovgivning.  
7.4 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for f.eks. 
diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller 
anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt 
som muligt. 
 
 
 
 



 
8. DINE RETTIGHEDER 

8.1 

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler 
om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få 
oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager 
personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i 
Danmark og/eller til udlandet. 

Hvis du anmoder herom, kan vi informere dig om og udlevere en kopi af de 
oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn 
til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og 
immaterielle rettigheder. 

  
8.2 

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet, begrænset eller slettet 

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få 
dem rettet eller begrænset. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori 
unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes eller skal begrænses.  

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det 
kan f.eks. gælde, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine 
personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi 
indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, 
hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med 
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, begrænset eller slettet 
dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og 
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

  
8.3 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger 



Hvor det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er 
baseret på vores (eller en tredjeparts) legitime interesser (GDPR artikel 6, stk. 1, 
litra f), har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger 
på baggrund af en/flere særlige situationer, der vedrører dig. Du kan altid lave 
indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger i det omfang, at 
oplysningerne bruges i direkte markedsføring. 

Såfremt din indsigelse er berettiget, vil vi ophøre med at behandle dine 
personoplysninger til de formål, som din indsigelser vedrører.  

  
8.4 

Retten til dataportabilitet 

Du kan have ret til dataportabilitet i det omfang, at behandlingen foretages 
automatisk. Rettigheden finder kun anvendelse, såfremt behandlingen af de 
personoplysninger, som du har udlevere til os, er baseret på enten dit samtykke 
eller, hvor behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part 
i. Dataportabilitet indebærer en ret til, i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format, at modtage personoplysninger om dig selv, som du har 
givet til os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden 
dataansvarlig uden hindring. 

Udøvelse af din ret til dataportabilitet leder ikke til, at vi er forpligtet til at slette 
dine personoplysninger hos os.  

8.5 

Brug af rettigheder 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. 
Kontaktoplysninger finder du ovenfor i punkt 2.1. 

8.6 
Klagevejledning 
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til 
at kontakte Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger og klagevejledning 
på www.datatilsynet.dk.   
 


