
 
 

 

 

D A T A B E S K Y T T E L S E S P O L I T I K  F O R  S O C I A L D E M O K R A T I E T S  

A D V O K A T O R D N I N G  

 

 

 

Med denne orientering oplyser vi nærmere om, hvordan Socialdemokratiet og Norrbom Vin-

ding (som eksternt advokatfirma) behandler personoplysninger inden for rammerne af den 

ordning (herefter ”advokatordningen”), der er etableret i forbindelse med Socialdemokratiets 

”Retningslinjer mod krænkende adfærd, herunder chikane og seksuel chikane” (herefter 

”retningslinjerne”). Den til enhver tid gældende udgave af retningslinjerne kan findes her: 

https://www.socialdemokratiet.dk/om-os/organisation/samvaerspolitik/retningslinjer-mod-

kraenkende-adfaerd/   

 

Orienteringen sker under henvisning til databeskyttelsesforordningens (Rådets forordning 

(EU) 2016/679 af 27. april 2016) (herefter ”GDPR”) art. 13 og 14 til de registrerede. Reg-

lerne omfatter både personoplysninger, der er indsamlet direkte hos den registrerede selv, 

personoplysninger, der er indsamlet hos andre, samt personoplysninger, der i øvrigt tilveje-

bringes i forbindelse med opfølgningen på henvendelser. 

 

Ved ”de registrerede” forstås i denne orientering alle fysiske personer, hvis personoplysnin-

ger behandles i forbindelse med håndtering og modtagelse af samt opfølgning på henven-

delser. Det kan være personer, der indberetter viden eller hændelser, personer, der er fo-

retaget indberetninger om, eller personer, der i øvrigt måtte kunne bidrage med viden eller 

som er nævnt i de henvendelser, der fremsendes til advokatordningen.  

 

 

1. Socialdemokratiet og Norrbom Vinding er dataansvarlige 

1.1 Socialdemokratiet har besluttet at etablere advokatordningen, hvorefter perso-

ner kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for 

krænkende adfærd. Socialdemokratiet har anmodet Norrbom Vinding om at bi-

stå med modtagelse, behandling og relevant opfølgning på henvendelser til ad-

vokatordningen. Socialdemokratiet og Norrbom Vinding (som ekstern advokat) 

er dataansvarlige hver for sig for de personoplysninger, der indsamles og be-

handles i forbindelse med og til brug for advokatordningen.  

 

De dataansvarliges kontaktoplysninger er som følger:  

 
  

https://www.socialdemokratiet.dk/om-os/organisation/samvaerspolitik/retningslinjer-mod-kraenkende-adfaerd/
https://www.socialdemokratiet.dk/om-os/organisation/samvaerspolitik/retningslinjer-mod-kraenkende-adfaerd/
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Socialdemokratiet 

Christiansborg 

1240 København K 

CVR-nr.: 31 36 81 11 

Telefon: 72 30 08 00 

E-mail: partikontoret@socialdemokratiet.dk 

 

Norrbom Vinding I/S 

Dampfærgevej 26 

2100 København Ø 

CVR-nr.: 20 49 14 77 

Telefon: 66 22 37 23 

E-mail: security@norrbomvinding.com  

 

 

2. Kontaktoplysninger ved spørgsmål 

2.1 Ved spørgsmål til Socialdemokratiets og/eller Norrbom Vindings behandling af 

personoplysninger i forbindelse med advokatordningen kan Socialdemokratiet, 

henholdsvis Norrbom Vinding kontaktes som følger:  

 

2.1.1 Socialdemokratiet 

 

Lasse Ryberg, partisekretær 

Telefon: 33 37 40 63 

E-mail: partikontoret@socialdemokratiet.dk 

 

 

2.1.2 Norrbom Vinding 

 

Rasmus Linding, advokat, partner 

Telefon: 35 25 39 53 

E-mail: rli@norrbomvinding.com 

  

 

3. Formål, retsgrundlag og legitime interesser 

3.1 Formålet med Socialdemokratiets og Norrbom Vindings indsamling og behand-

ling af personoplysninger er at administrere advokatordningen, jf. punkt 1.1.  

 

I forbindelse med håndtering af konkrete sager i advokatordningen vil Norrbom 

Vinding afdække og redegøre for omfanget og karakteren af mulig krænkende 

adfærd i Socialdemokratiet, herunder vil der forventeligt blive gennemført inter-

views med involverede – både indberettere, vidner og personer – der er foreta-

get indberetninger om. Derudover vil der blive foretaget juridiske vurderinger 



3 

 

 

 

 

samt efterfølgende afrapportering til Socialdemokratiet bl.a. til brug for iværk-

sættelse af eventuelle efterfølgende tiltag.   

 

3.2 Hvis der måtte ske ændringer i formålet med behandling af personoplysninger, 

orienteres de registrerede forud herfor.  

 

3.3 Socialdemokratiets behandling af personoplysninger i forbindelse med advokat-

ordningen vil ske under en eller flere af følgende hjemler:  

 

3.3.1 Almindelige personoplysninger 

 

• Interesseafvejningsreglen i GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Socialdemokratiets 

legitime interesse består i den forbindelse i at kunne modtage, behandle 

og følge op på de henvendelser, der fremsendes til advokatordningen, 

herunder med henblik på at vurdere, om der foreligger adfærd i strid med 

Socialdemokratiets retningslinjer og lovgivningen i øvrigt, og om en sådan 

adfærd skal have konsekvenser.  

 

3.3.2 Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) i hen-

hold til GDPR art. 9  

 

• I tillæg til hjemmelsgrundlaget anført ovenfor i pkt. 3.3.1: GDPR art. 9, stk. 

2, litra f (fastlæggelse af retskrav mv., herunder specifikt i relation til de 

disciplinære reaktioner, Socialdemokratiet kan gøre brug af, jf. retningslin-

jerne punkt 5). 

 

3.3.3 Oplysninger om strafbare forhold i henhold til databeskyttelseslovens § 8, jf. 

GDPR art. 10 

 

• I det omfang der undtagelsesvis behandles oplysninger om strafbare for-

hold i forbindelse med sagsbehandlingen, vil retsgrundlaget herfor være 

databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, idet Socialdemokratiet i så fald 

vil forfølge en berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den 

registrerede. 

 

3.3.4 Det er vurderingen, at det som udgangspunkt ikke vil være nødvendigt at ind-

hente samtykke efter reglerne i GDPR til behandling af personoplysninger i for-

bindelse med undersøgelsesforløbet.   

 

3.4 Norrbom Vindings behandling af personoplysninger vil ske i et omfang svarende 

til Socialdemokratiets behandling af personoplysninger. Som advokatfirma skal 

Norrbom Vinding dog tillige anvende egne hjemmelsgrundlag, og derfor vil Norr-

bom Vindings behandling af personoplysninger i undersøgelsesforløbet kunne 

ske under følgende hjemler:  
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3.4.1 Almindelige oplysninger 

 

• Interesseafvejningsreglen i GDPR art. 6, stk. 1, litra f. De legitime interes-

ser, der vil kunne begrunde behandlingen, er Norrbom Vindings mulighed 

for at kunne yde Socialdemokratiet som klient rådgivning og bistand i for-

bindelse med advokatordningen.  

 

3.4.2 Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) i hen-

hold til GDPR art. 9 

 

• GDPR art. 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav mv.). 

 

3.4.3 Oplysninger om strafbare forhold i henhold til databeskyttelseslovens § 8, jf. 

GDPR art. 10 

 

• I det omfang der undtagelsesvis behandles oplysninger om strafbare for-

hold i forbindelse med sagsbehandlingen, vil retsgrundlaget herfor være 

databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, idet Norrbom Vinding i så fald i 

forbindelse med bistanden til Socialdemokratiet vil forfølge en berettiget 

interesse, der klart overstiger hensynet til den registrerede. 

 

3.4.4 Det er ligeledes, for så vidt angår Norrbom Vinding, vurderingen, at det som 

udgangspunkt ikke vil være nødvendigt at indhente samtykke efter databeskyt-

telseslovgivningens regler herfor til behandling af personoplysninger i forbin-

delse med undersøgelsesforløbet.   

 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

4.1 Det forventes, at de kategorier af personoplysninger, der vil blive behandlet som 

led i undersøgelsesforløbet, kan være oplysninger omfattet af GDPR art. 6 (al-

mindelige oplysninger) og undtagelsesvis oplysninger omfattet af GDPR art. 9 

(særlige kategorier oplysninger). Derudover kan det ikke udelukkes, at der kan 

ske behandling af oplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 8 (oplysnin-

ger om strafbare forhold).  

 

4.2 Specifikt kan der i forbindelse med advokatordningen potentielt behandles føl-

gende kategorier af oplysninger, idet de konkrete kategorier vil afhænge af, 

hvad der fremgår af en henvendelse, og hvad der i øvrigt fremkommer i forbin-

delse med undersøgelsen af henvendelsen: 

 

• Identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mail 
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• Oplysninger om tilknytning til Socialdemokratiet, herunder rolle/ stilling, 

tillidsposter, medlem af udvalg, arbejdsengagementer, dispositioner i for-

bindelse med arrangementer og varetagelse af hverv, deltagelse i ture 

og arrangementer i regi Socialdemokratiet eller tilknyttede organisationer 

eller aktiviteter og beskrivelser i den forbindelse, herunder oplysninger 

om krænkende handlinger eller adfærd i den forbindelse. 

 

• Der vil som udgangspunkt ikke blive behandlet særlige kategorier af per-

sonoplysninger omfattet af GDPR art. 9, herunder fx oplysninger om sek-

suelle forhold eller helbredsoplysninger, men i det omfang det vil ske, vil 

den pågældende blive orienteret herom i forbindelse med interview eller 

på anden vis. 

 

• Der vil som udgangspunkt ikke blive behandlet oplysninger om strafbare 

forhold, men det vil undtagelsesvis kunne ske, idet omfang der fremsen-

des oplysninger til advokatordningen, der giver grundlag for en formod-

ning eller mistanke om, at der er begået et strafbart forhold. 

 

 

5. Modtagere af oplysningerne 

5.1 Behandlingen af personoplysninger vil ske i regi af såvel Norrbom Vinding (som 

eksternt advokatfirma) som Socialdemokratiet. Personoplysninger indsamlet af 

Norrbom Vinding vil i den forbindelse kunne blive videregivet til Socialdemokra-

tiet i overensstemmelse med punkt 4 i retningslinjerne. 

 

5.2 Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun ganske få medarbejdere hos 

henholdsvis Socialdemokratiet og Norrbom Vinding har adgang til oplysnin-

gerne. 

 

5.3 Det kan desuden – afhængig af undersøgelsens forløb og karakteren af indbe-

retninger – være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myn-

digheder, herunder politiet, og andre involverede, fx en bisidder.   

 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisati-

oner 

6.1 Der overføres ikke personoplysninger fra Socialdemokratiet og Norrbom Vin-

ding, der er indsamlet og behandlet i advokatordningen, til modtagere uden for 

EU/EØS.  
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7. Hvor personoplysningerne stammer fra 

7.1 Som led i advokatordningen er der etableret en indberetningsordning, hvor per-

soner, der måtte have en relevant viden om krænkende adfærd i Socialdemo-

kratiet, har mulighed for at henvende sig.  

 

Personoplysninger, der indgår i undersøgelsen af henvendelser, vil derfor 

kunne komme dels fra indberetningsordningen, dels fra andre registrerede, der 

kommer med oplysninger under interviews eller en efterfølgende skriftlig høring 

gennemført i forbindelse med undersøgelsesforløbet. Derudover vil der kunne 

komme personoplysninger fra de ledelsespersoner, som Norrbom Vinding har 

identificeret, og som vil kunne have relevant viden om den konkrete sag, her-

under bidrage med skriftlig dokumentation. 

 

7.2 I tilknytning hertil – hvis det måtte vurderes relevant for at kunne foretage un-

dersøgelsen og afdække eventuelle hændelsesforløb – vil der kunne benyttes 

personoplysninger fra Socialdemokratiet, herunder fra Socialdemokratiets arki-

ver, ligesom der vil kunne gøres brug af offentligt tilgængelige oplysninger, fx 

oplysninger fra sociale medier.  

 

 

8. Opbevaring af personoplysninger 

8.1 Socialdemokratiet og Norrbom Vinding opbevarer ikke personoplysningerne, 

der indsamles og behandles i advokatordningen, i længere tid, end det er nød-

vendigt. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige at opbevare, vil de blive 

slettet. 

 

8.2 Det er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvor længe Soci-

aldemokratiet og Norrbom Vinding vil have brug for at opbevare personoplys-

ninger, der er indsamlet og/eller behandlet i advokatordningen. Socialdemokra-

tiet og Norrbom Vinding vil lægge vægt på den konkrete sags forløb og varig-

hed, eventuelle efterfølgende tiltag og oplysningernes karakter ved fastlæggel-

sen af, hvor længe personoplysningerne vil blive opbevaret.  

 

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

9.1 Der anvendes ikke automatiserede afgørelser eller profilering i undersøgelses-

forløbet.  
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10. Retten til at trække samtykke tilbage 

10.1 Behandling af personoplysninger i undersøgelsesforløbet vil som udgangspunkt 

ske med de hjemler, der fremgår af punkt 3 ovenfor.  

 

10.2 Måtte det ske, at Socialdemokratiet og Norrbom Vinding behandler personop-

lysninger på grundlag af samtykke, har den registrerede, der har afgivet sam-

tykke, til enhver tid ret til at trække dette tilbage.  

 

Hvis den registrerede vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke 

lovligheden af den behandling af personoplysninger, som Socialdemokratiet og 

Norrbom Vinding har foretaget på grundlag af det tidligere meddelte samtykke 

op til tidspunktet for, at samtykket blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af sam-

tykke har med andre ord først virkning fra det tidspunkt, hvor samtykket trækkes 

tilbage.  

 

10.3 Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte Socialdemokratiet og 

Norrbom Vinding via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under punkt 2. 

  

 

11. Den registreredes rettigheder 

11.1 Den registrerede har efter GDPR en række rettigheder i forhold til Socialdemo-

kratiets og Norrbom Vindings behandling af personoplysninger til brug for dette 

undersøgelsesforløb. Socialdemokratiet og Norrbom Vinding har pligt til at tage 

stilling til anmodninger om udnyttelse af de registreredes rettigheder.  

 

Hvis den registrerede ønsker at udøve en eller flere af de nedenfor nævnte ret-

tigheder, skal vedkommende kontakte Socialdemokratiet eller Norrbom Vin-

ding.  

 

11.2 Indsigtsretten 

 

Den registrerede har under visse betingelser ret til at få indsigt i de oplysninger, 

som Socialdemokratiet og Norrbom Vinding behandler om vedkommende, samt 

en række yderligere oplysninger. Der henvises til GDPR art. 15.   

 

11.3 Retten til berigtigelse 

 

Den registrerede har under visse betingelser ret til at få eventuelle urigtige eller 

ufuldstændige oplysninger om sig selv rettet eller fuldstændiggjort. Der henvi-

ses til GDPR art. 16.   
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11.4 Retten til sletning 

 

I særlige tilfælde kan den registrerede have ret til at få slettet oplysninger om 

sig, inden tidspunktet for Socialdemokratiets og Norrbom Vindings generelle 

sletning af personoplysninger indtræffer. Der henvises til GDPR art. 17.  

 

11.5 Ret til begrænsning af databehandling 

 

Den registrerede har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personop-

lysninger begrænset. Hvis den registrerede har ret i, at Socialdemokratiet og/el-

ler Norrbom Vinding som dataansvarlige er forpligtet til at begrænse behandlin-

gen af den registreredes personoplysninger, må den/de dataansvarlige frem-

over alene opbevare oplysninger, herunder behandle dem med samtykke med 

henblik på at fastlægge eller forsvare retskrav, eller gøre retskrav gældende 

eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Der henvises til 

GDPR art. 18.  

 

11.6 Ret til indsigelse 

 

Den registrerede har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Socialdemo-

kratiets og Norrbom Vindings ellers lovlige behandling af personoplysninger. 

Der henvises til GDPR art. 21.  

 

11.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

 

Den registrerede har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i 

et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført 

sine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Der 

henvises til GDPR art. 20.  

 

 

12. Klage til Datatilsynet 

12.1 Der findes mere information om GDPR og registreredes rettigheder på Datatil-

synets hjemmeside.  

 

12.2 Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om personoplys-

ninger behandles lovligt – fx som led i en klagesag. Alle registrerede personer 

har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, og således har også de 

registrerede i dette undersøgelsesforløb mulighed herfor, hvis de finder den 

måde, som Socialdemokratiet og Norrbom Vinding behandler personoplysnin-

ger på kritisabel eller lignende.  

 

12.3 Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk. 

 


