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PRIVATLIVSPOLITIK FOR DOMMERE, SKØNSMÆND, SAGKYNDIGE, OPMÆND, MEDIATORER OG  MÆGLERE 

M.FL. 

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES OM DIG 

I forbindelse med sit virke behandler Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed ("Voldgiftsnævnet") oplysninger 

om dommere, skønsmænd, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere m.fl., der bistår Voldgiftsnævnet i forbindelse 

med løsning af tvister. Behandlingen sker med det formål at sikre effektiv styring og sagsbehandling, herunder udmelde-

lelse af de pågældende med passende kvalifikationer.  

1.1 Almindelige personoplysninger 

Som led i Voldgiftsnævnets bistand til en sags parter behandles der bl.a. følgende almindelige personoplysninger om dig:  

 

• navn, 

• kontaktoplysninger, 

• fødselsdato/-år, 

• uddannelse,  

• referencer,  

• honorar- og vederlagsoplysninger,  

• stillingsbetegnelse,  

• samarbejdsvilkår 

• deltagelse og rolle i sager,  

• evalueringer og  

• øvrige oplysninger af relevans for dit samarbejde med Voldgiftsnævnet.  

1.2 Følsomme personoplysninger 

Som led i dit samarbejde med Voldgiftsnævnet, kan Voldgiftsnævnet også behandle  særlige kategorier af personoplys-

ninger om dig (følsomme personoplysninger), herunder f.eks. oplysninger om dit helbred, som du oftest selv har meddelt 

os. 

1.3 CPR-nummer 

Herudover behandler vi i visse tilfælde dit CPR-nummer, herunder i forhold til indberetning til SKAT for dommere. 

1.4 Oplysninger om strafbare forhold 

Vi indhenter ikke straffeattester forud for etablering afsamarbejdet, hvorfor vi i udgangspunktet ikke behandler oplysninger 

om strafbare forhold. Se dog punkt 2.4 nedenfor.  

2. HVAD ER FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS-

NINGER 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at administrere de opgaver, du udfører for nævnet.  

2.1 Almindelige personoplysninger 

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (såsom navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, honorar-/vederlags-

oplysninger, stillingsbetegnelse, samarbejdsvilkår mv.) kan ske, hvis behandlingen bl.a. er nødvendig for: 

• opfyldelse af en kontrakt, du er en part i (dvs. din aftale med Voldgiftsnævnet), jf. databeskyttelsesforordningens 

art. 6, stk. 1, litra b, 



 

 
 

 

• opfyldelse af en retlig forpligtelse (såsom indberetning af visse oplysninger til SKAT), jf. databeskyttelsesforord-

ningens art. 6, stk. 1, litra c, eller 

• at forfølge en legitim interesse, hvor vores interesse anses for at overstige hensynet til dine grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, 

stk. 1, litra f. 

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af vores aftale med dig om at anvende 

dig i tvisteløsningen. Dette gælder f.eks. ved din udmeldelse og ved udbetaling af dit honorar eller vederlag. Behandlingen 

af andre almindelige oplysninger om dig, som f.eks. din involvering i tidligere sager, sker ligeledes ud fra en interesseaf-

vejning, da vi har behov for at kunne fremsøge tidligere praksis og parter for blandt andet at undgå interessekonflikter og 

inhabilitet. 

 

I visse tilfælde kan vi indhente dit samtykke til behandling af dine almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesfor-

ordningens art. 6, stk. 1, litra a, fx ved oplysning om en sygdoms karakter. 

2.2 Følsomme personoplysninger 

Hvis Voldgiftsnævnet måtte behandle dine følsomme personoplysninger kan det bl.a. ske, hvis: 

• du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, eller 

• behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende er forsvares, jf. databeskyttelses-

forordningens art. 9, stk. 2, litra f. 

2.3 CPR-nummer 

Dit CPR-nummer må behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, hvis  

• det er påkrævet ved lov, 

• du har givet dit samtykke, eller  

• behandlingen opfylder betingelserne for behandlingen af følsomme personoplysninger.  

Videregivelse af CPR-nummer kan også ske, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af Voldgiftsnæv-

net. Videregivelse kan desuden ske til offentlige myndigheder, hvis disse anmoder herom.  

 

I de fleste tilfælde behandler vi dit CPR-nummer som følge af et lovkrav, f.eks. i relation til SKAT. 

2.4 Oplysninger om strafbare forhold 

Vi behandler alene oplysninger om strafbare forhold, hvis der måtte være oplyst herom. Hvis Voldgiftsnævnet undtagel-

sesvist måtte modtage oplysninger om (potentielle) strafbare forhold, herunder om dig, vil vores behandling være baseret 

på vores legitime interesse, der klart overstiger hensynet til dig.   

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Voldgiftsnævnet videregiver dine personoplysninger til tredjemand, i det omfang du bliver stillet i forslag og/eller udmeldes 

i en konkret sag. De fornødne oplysninger om dig videregives således til sagens parter og parternes repræsentanter og 

andre involverede i tvisteløsningen. Videregivelse kan også ske til bl.a. pengeinstitutter i forbindelse med udbetaling af 

honorar, SKAT og andre offentlige myndigheder, forsikrings- og pensionsselskaber mv. 

 

Herudover har vi antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Voldgiftsnævnet. Disse data-

behandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine person-

oplysninger på vegne af os for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Databehandlerne kan f.eks. være 

udbydere af sagsbehandlingssystemer og andre IT-løsninger. 

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE 

Dine personoplysninger overføres alene til et tredjeland, dvs. lande uden for EU/EØS, i det omfang sagens karakter tilsiger 

det, f.eks. at der indgår internationale parter.  



 

 
 

 

 

I det omfang dine personoplysninger måtte overføres til tredjelande, som ikke er såkaldte "sikre" tredjelande, der er god-

kendt af EU-Kommissionen, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU-

standardkontrakter med modtageren af oplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certifice-

ringsmekanismer såsom EU-US Privacy Shield i tilfælde af overførsel til USA.  

 

Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret ved at kontakte Voldgiftsnævnet. Se kontaktoplysnin-

ger under punkt 7 nedenfor.  

5. PERIODE FOR OPBEVARING 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, her-

under i den tid samarbejdet består med Voldgiftsnævnet. Dine personoplysninger ajourføres løbende, f.eks. i forbindelse 

med nyt arbejde. Vi anbefaler, at du informerer os, hvis du f.eks. flytter adresse, får et nyt telefonnummer eller lignende. 

Oplysninger, der ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, slettes som udgangspunkt 

løbende. 

 

Opbevaringsperioden for dine personoplysninger afhænger af typen af personoplysninger og formålet med behandlingen. 

Vi har ved vurdering af opbevaringsperioden bl.a. lagt vægt på, om en fortsat behandling af dine personoplysninger efter 

sagens afslutning kan have relevans for at undgå inhabilitet og interessekonflikt i øvrige sager samt vores interesse i at 

kunne fremfinde tidligere sager og praksis. Herved sikres bl.a. en høj kvalitet i vores sagsbehandling og samt hensigts-

mæssig fremsættelse af forslag til dommere og skønsmænd m.v.  

 

Opbevaringsperioden afhænger af sagstypen. Voldgiftsnævnet opbevarer sager om syn og skøn (A-sager) og voldgiftssa-

ger (C- eller R-sager) i 20 år efter sagens afslutning. Sager om sagkyndig beslutning (G-sager), hurtig afgørelse (O-sager), 

sager om mediation eller mægling (P- og Q-sager) og uformel bedømmelse (H-sager) opbevares i 10 år. Sager, hvor 

Voldgiftsnævnet stiller en skønsmand i forslag (B-sager), opbevares i 5 år, idet skønsmandens navn på sagen dog bevares 

i 20 år. 

 

Specifikke kontaktoplysninger og honorar- og vederlagsoplysninger skal opbevares i 3 år efter de gældende forældelses-

regler. Af forældelsesloven følger, at et krav som hovedregel forældes efter 3 år, regnet fra tidspunktet for krav på fordring 

eller for misligholdelse af kontrakt.  

 

Honoraroplysninger, der indgår i regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter udløb af det regnskabsår, som materialet 

vedrører, jf. bogføringslovens kapitel V. 

6. DINE RETTIGHEDER  

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. I forbindelse 

med vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighe-

derne gælder dog alene under visse omstændigheder.  

 

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 

Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk). 

6.1 Retten til indsigt 

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af oversigt over de personoplysninger, som vi behandler om dig 

og i den forbindelse også ret til at modtage information om: 

• Formålet med behandlingen, 

• Kategorierne af personoplysninger, 

• Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de 

fornødne garantier for overførslen, 

http://www.datatilsynet.dk/


 

 
 

 

• Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne, 

• Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger, 

• Retten til at klage til Datatilsynet, 

• Hvorfra dine personoplysninger stammer, og 

• Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse minimum oplysninger om logik-

ken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf. 

6.2 Retten til berigtigelse 

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuld-

stændiggjort ufuldstændige personoplysninger.  

6.3 Retten til sletning 

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis 

behandlingen undtagelsesvist er baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage. Det er ikke i øvrigt muligt at 

slette personoplysninger om f.eks. en skønsmand eller dommer i en verserende sag, men sagerne slettes efter en årrække 

afhængig af sagstypen, jf. pkt. 5. 

6.4 Retten til begrænsning 

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at 

rigtigheden af personoplysningerne bestrides. 

6.5 Retten til dataportabilitet 

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret 

til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virk-

somhed, hvis dette er teknisk muligt. 

6.6 Retten til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os.  

6.7 Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser 

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, 

herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.  

6.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke 

tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted 

forud for tilbagekaldelsen. 

7. SPØRGSMÅL OG KLAGE 

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i 

den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os.  

 

 

Kontaktoplysninger:  

Voldgiftsnævnet  

Vesterbrogade 2 B, 3. sal 

1620 København V 



 

 
 

 

voldgift@voldgift.dk 

 

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomhe-

ders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.da-

tatilsynet.dk. 

8. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN  

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på data-

beskyttelsesområdet. Visse ændringer kan kommunikeres direkte til dig pr. e-mail. 

 

 

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 

5. december 2019 
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