
 

 

Behandling af persondata efter sagstype 
 
Juridisk rådgivning inden for privatret, herunder civile retssager, ejendomshandler, testamenter og 

ægtepagter mv.: 

Retsgrundlaget: 

- Opfyldelse af aftalen, der er indgået mellem VES Advokater og klienten. VES Advokaters 

legitime interesser med hensyn til udøvelse af advokathvervet samt klientens retskrav, 

dvs. for at det pågældende krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Typer af personoplysninger: 

- Identifikations- og kontaktoplysninger, cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysnin-

ger, oplysninger af ren privat karakter, såsom familieforhold mv., samt andre oplysninger, 

som har relevans for den juridiske rådgivning og sagsbehandling.  

Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter i 

forbindelse med varetagelse af den pågældende sag. 

 

Juridisk rådgivning inden for erhvervsret, herunder civile retssager, ejendomshandler, ejendomsad-

ministration, virksomhedsoverdragelser, ansættelsesret mv.: 

Retsgrundlaget: 

- Opfyldelse af aftalen, der er indgået mellem VES Advokater og klienten. VES Advokaters 

legitime interesser med hensyn til udøvelse af advokathvervet samt klientens retskrav, 

dvs. for at det pågældende krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Typer af personoplysninger: 

- Følgende personoplysninger om virksomhedernes ejere, bestyrelsesmedlemmer, medar-

bejdere, kunder, lejere og leverandører: kontaktoplysninger, personaleoplysninger, løn- 

og økonomioplysninger, pasoplysninger, CPR-nummer, aftalemæssige dispositioner, er-

statningsforhold mv. 
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Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter i 

forbindelse med varetagelse af den pågældende sag. 

 

Dødsboer: 

Retsgrundlaget: 

- Retlig forpligtelse, jf. arveloven og dødsboskifteloven, opfyldelse af aftalen indgået mel-

lem klienten og VES Advokater samt VES Advokaters legitime interesser med hensyn til 

varetagelse af udøvelse af advokathvervet. 

Typer af personoplysninger: 

- Identifikations- og kontaktoplysninger, cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysnin-

ger, oplysninger af ren privat karakter, herunder familieforhold samt andre oplysninger 

som har relevans for den juridiske rådgivning og sagsbehandling. 

Formål: 

- Vi behandler personoplysninger som led i vores rådgivning til vores klienter med henblik 

på at gennemføre dødsbobehandlingen. 

 

Likvidation/Tvangsopløsning/konkurs: 

Retsgrundlaget:  

- Retlig forpligtelse, jf. konkursloven, opfyldelse af aftalen indgået mellem klienten og VES 

Advokater samt VES Advokaters legitime interesser med hensyn til varetagelsen af udø-

velse af advokathvervet. 

Typer af personoplysninger: 

- Konkursboets medarbejdere, kunder, leverandører mv.: kontaktoplysninger, personaleop-

lysninger, løn- og økonomioplysninger, cpr.nr., aftalemæssige dispositioner samt straf-

bare forhold.  
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Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores advokathverv i forbindelse med at gen-

nemføre likvidationer, tvangsopløsninger og konkurser. 

 

Gældssanering:  

Retsgrundlaget: 

- Retlig forpligtelse, jf. konkursloven, VES Advokaters legitime interesser med hensyn til 

udøvelse af advokathvervet samt kreditorernes retskrav, dvs. for at det pågældende krav 

kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Typer af personoplysninger: 

- Vi behandler følgende personoplysninger om de fysiske personer, hvis gældssaneringssa-

ger håndteres af os: identifikations- og kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger, hel-

bredsoplysninger, oplysninger af ren privat karakter, såsom familieforhold mv., samt an-

dre oplysninger, som har relevans for gældssaneringssagen.  

Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores advokathverv i forbindelse med gen-

nemførelsen af gældssaneringssager. 

 

Straffesager: 

Retsgrundlaget: 

- Retlig forpligtelse, jf. retsplejeloven. Vi behandler endvidere personoplysninger der er 

nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, dvs. for at klientens krav kan fastlægges, gø-

res gældende eller forsvares og for at varetage vores klienters berettigede interesse. 

Typer af personoplysninger: 

- Identifikations- og kontaktoplysninger, cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysnin-

ger, oplysninger af ren privat karakter, herunder strafbare forhold og familieforhold. 
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Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores varetagelse af vores klienters retlige 

interesse. 

 

Inkasso: 

Retsgrundlaget: 

- VES Advokaters legitime interesser med hensyn til varetagelse af udøvelse af advokat-

hvervet. Vi behandler personoplysninger der er nødvendige for at et retskrav kan fastlæg-

ges, dvs. for at klientens krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares og for at va-

retage vores klienters berettigede interesse. 

Typer af personoplysninger: 

- Kontakt- og identifikationsoplysninger, f.eks. navn, adresse, virksomhed, titel og mail. 

Endvidere er VES Advokater i besiddelse af oplysninger på modparter vedrørende det 

krav, der ønskes inddrevet, herunder oplysninger om kravets størrelse, forløb, inden kra-

vet blev overgivet til inkasso, mv. samt relevante helbredsoplysninger, oplysninger om 

strafbare forhold og CPR-nummer.  

Formål: 

- Vi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af gældsinddrivelsespro-

cessen. 

 

Ægteskabssager: 

Retsgrundlaget: 

- Retlig forpligtelse, jf. ægtefælleskifteloven, opfyldelse af aftalen indgået mellem klienten 

og VES Advokater samt VES Advokaters legitime interesser med hensyn til varetagelse af 

udøvelse af advokathvervet. 
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Typer af personoplysninger: 

- Identifikations- og kontaktoplysninger, cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysnin-

ger, oplysninger af ren privat karakter, herunder familieforhold samt andre oplysninger 

som har relevans for den juridiske rådgivning og sagsbehandling 

Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores advokathverv i forbindelse med gen-

nemførelsen af ægteskabssager. 

 

Værgemålssager: 

Retsgrundlaget: 

- Retlig forpligtelse, jf. retsplejeloven, opfyldelse af aftalen indgået mellem klienten og VES 

Advokater samt Ves Advokaters legitime interesser med hensyn til varetagelse af udø-

velse af advokathvervet. 

Typer af personoplysninger: 

- Identifikations- og kontaktoplysninger, cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysnin-

ger, oplysninger af ren privat karakter, herunder familieforhold samt andre oplysninger 

som har relevans for den juridiske rådgivning og sagsbehandling 

Formål: 

- Vi behandler personoplysningerne som led i vores advokathverv i forbindelse med gen-

nemførelsen af værgemålssager. 

 


