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Når du er kunde hos Akkord Huset ApS behandler vi er række personoplysninger 
om dig. Vi har derfor udarbejdet denne politik om data og personoplysninger for 
at fortælle dig, hvordan dine data bliver behandlet. 
 
EU’s databeskyttelsesforordning indeholder regulering af håndtering af personda-
ta. Formålet med forordningen er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder 
og organisationer håndterer oplysninger om dig. Reglerne træder i kraft den 25. 
maj 2018 og gælder ikke kun for Akkordhuset ApS, men for alle virksomheder og 
organisationer.  
 
Generelt anvender vi person- og kundeoplysninger (fx navn, adresse og dit kunde-
forhold hos os) for at kunne opfylde vores rådgivningsaftaler med dig. Ved indgå-
elsen af vores rådgivningsaftale med dig, handler  
Akkord Huset ApS som dataansvarlig, og vi sikrer, at dine data behandles i over-
ensstemmelse med lovgivningen. 
 
Personoplysninger: 
 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 

 Navn 

 Adresse  

 Telefon, mobilnummer og mailadresse 

 Evt. CVR-nummer 

 Evt. fødselsdato og evt. cpr.nr.  

 Evt. billedlegitimation til opfyldelse af hvidvaskreglerne 

 Oplysninger som du giver os om din økonomi, personlige forhold og ar-
bejdsmæssige forhold m.v. for at vi kan bistå dig med din sag.  

 
Akkord Huset ApS kontrollerer og opdaterer løbende dine data for at sikre, at de 
ikke er urigtige eller vildledende. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om rele-
vante ændringer i dine data. Du kan benytte nedenstående kontaktoplysningerne 
til at meddele os ændringer.  
 
Formål: 
 
Akkord Huset ApS indhenter eventuelt ovenstående oplysninger for at kunne ad-
ministrere dit kundeforhold til os. Oplysningerne slettes straks og opbevares såle-
des ikke såfremt din henvendelse ikke leder til at vi skal udføre arbejde for dig.  
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Måtte vi oprette en sag på dig for at udføre arbejde for dig vil vi gemme de mod-
tagne oplysninger i 10 år som følge af forældelsesfrister for vores rådgivning.  
 
Vi indhenter kun data, som er relevante og nødvendige for at opfylde ovenståen-
de formål. Vi benytter hverken dine data til andre formål eller videregiver dem til 
andre dataansvarlige uden at have fået dit samtykke. 
 

Akkordhuset ApS samarbejder med Alliance Advokater Hørsholm ApS om juridisk 

bistand når dette måtte være nødvendigt for at løse din sag. Aftales det med dig, 

at sagen skal fortsætte hos Alliance Advokater Hørsholm ApS slettes alle dine data 

hos Akkordhuset ApS ved sagens oversendelse til Alliance Advokater Hørsholm 

ApS, hvilken virksomhed herefter er ansvarlig for at opbevare dine data korrekt.  

Behandlingsgrundlag: 
 
Ovenstående oplysninger bliver indhentet på baggrund af en interesseafvejning. 
Desuden er der kun tale om almindelige oplysninger, som kan forventes at blive 
indhentet ved anmodning om rådgivning. 
 
Derudover er oplysningerne nødvendige for, at Akkord Huset ApS kan levere ser-
viceydelser til dig, og derved opfylde kundeforholdet med dig. 
 
Sletning: 
 
Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.  
Der vil ikke ske opbevaring af oplysninger og sletning vil derfor løbende blive fore-
taget, som anført ovenfor. 
 
Dine rettigheder: 
 

Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forbindelse med vores 

behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du 

kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.  

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 sletning indtræffer. Dine data kan dog ikke slettes såfremt vi 

har brug for at opbevare dem som følge at vores rådgiveransvar. 
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Klage til Datatilsynet: 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplys-

ninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan 

finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejleledning om de registre-

redes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig: 

Kontaktperson: Gert Dyekjær 
Adresse:   Hovedgaden 47, 2. 
  2970 Hørsholm 
CVR:  36937033 
Telefonnr.:  +45 70250220 
E-mail:  dye@akkordhuset.dk 
Website:  www.akkordhuset.dk 
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