
 

 

  

Information om databeskyttelseslovgivningen  
 
Du modtager denne information fra Procesbevillingsnævnet, fordi vi digitalt behandler personoplysninger om dig. Vi 
skal derfor efter regler i databeskyttelseslovgivningen give dig en række oplysninger, uanset om vi har modtaget 
oplysningerne fra dig eller fra andre. 
 
Vi er dataansvarlig 
Procesbevillingsnævnet er dataansvarlig for behand-
lingen af de personoplysninger, som vi har modtaget 
om dig. Nævnets oplysningspligt følger af databeskyt-
telsesforordningens artikel 13 og 14 med de be-
grænsninger, som fremgår af databeskyttelseslovens 
§§ 22 og 23.1 Du kan altid kontakte os, hvis du har 
spørgsmål til nævnets behandling af dine personop-
lysninger. Du finder vores kontaktoplysninger i brevet. 
 
Formål med og retsgrundlag for behandling 
Vi har registreret dine personoplysninger med det for-
mål at behandle en klage over Civilstyrelsens afslag 
på fri proces. Retsgrundlaget for vores behandling er 
retsplejelovens kapitel 1 a og nævnets forretningsor-
den.  
 
Nævnet behandler en klage over afslag på fri proces 
ud fra ansøgningen om fri proces og klagen om afslag 
på fri proces. Nævnet indhenter altid akter fra Civilsty-
relsen, ligesom nævnet konkret beslutter om der er 
behov for at indhente yderligere akter fra retten.  
 
I nævnets sagsbehandling indgår således dine identi-
fikations- og kontaktoplysninger, ligesom der af-
hængig af sagen indgår meget følsomme oplysninger 
f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare 
forhold og eventuelle oplysninger om CPR-nummer.  
 
Efter nævnets afgørelse af klage over Civilstyrelsens 
afslag på fri proces vil der i særlige tilfælde blive of-
fentliggjort en kort omtale af sagen i Procesbevillings-
nævnets årsberetning og/eller under emnet Proces-
bevillingsnævnets nyheder på www.procesbevillings-
naevnet.dk. Personoplysninger vil dog i dette tilfælde 
altid fremgå pseudonymiseret. 
 
Vi vil også i særlige tilfælde anvende nævnets interne 
notat om en sag til intern videndeling om nævnets 
praksis.  
 
Alle Procesbevillingsnævnets ansatte har tavsheds-
pligt. 
 
Modtagere af oplysningerne 
Hvis dine oplysninger vil blive videregivet til andre, vil 
dette fremgå af det brev, som vi har sendt til dig sam-
men med denne vejledning.  
 
Vi orienterer altid Civilstyrelsen om nævnets afgø-
relse i sagen. Civilstyrelsen modtager desuden kopi 
af klagen og eventuelle efterfølgende indlæg.  

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. 
april 2017 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be-
handling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne op-

 
Dine rettigheder 
Du har en række rettigheder i forhold til vores behand-
ling af oplysninger om dig. Dette følger af reglerne i 
databeskyttelsesforordningens kapitel 3, navnlig arti-
kel 15, med de begrænsninger, som fremgår af data-
beskyttelseslovens §§ 22 og 23. 
 
Du har blandt andet ret til at få indsigt i de oplysninger, 
som vi behandler om dig (indsigtsret).  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets 
vejledning om de registreredes rettigheder. 
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kon-
takte os.  
 
Datatilsynet fører tilsyn med, at databeskyttelses–lov-
givningen bliver overholdt. Du har ret til at indgive en 
klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den 
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du 
finder Datatilsynets vejledning og kontaktoplysninger 
på www.datatilsynet.dk.  
 
Opbevaring af dine personoplysninger  
Procesbevillingsnævnet sletter personoplysninger, 
når disse ikke længere er nødvendige for udførelsen 
af nævnets opgaver. Sletningen sker senest 10 år ef-
ter afslutningen af en sag. 
 
Databeskyttelsesrådgiveren  
Domstolsstyrelsen har for Danmarks Domstole udpe-
get én fælles databeskyttelsesrådgiver, som inddra-
ges i spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger 
ved Danmarks Domstole, herunder også Procesbevil-
lingsnævnet. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgi-
veren på dpo@domstolsstyrelsen.dk og se nærmere 
herom på www.domstol.dk.    
 

lysninger og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmel-
ser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så-
danne oplysninger (databeskyttelsesloven).  


