ADVOKAT (H)
JØRGEN G. JACOBSEN
_____________________________________________________________________________________

Opfyldelse af oplysningspligten
***********************************

Advokat Jørgen G. Jacobsen (H)
er etableret på følgende adresse:
Østerfælled Torv 14 B
2100 København Ø.
Tlf.nr. 35 55 38 38
Fax nr. 35 55 39 39
Mobil 28 93 50 88
Hjemmeside: www.igj.dk
E-mail: jj@igj.dk
CVR-nr. 27 48 51 54
Advokat Jørgen G. Jacobsen er organiseret som personligt ejet firma under nævnte cvr.nr.
27485154 siden 2003.
Der er 1 beskæftiget, som er advokat Jørgen G. Jacobsen, som er omfattet af firmaets
ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S, advokatansvarsforsikring
seneste vilkår af september 2021.
(Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud
fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og
vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for
normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne
ansvar og sociale hensyn.)

Advokat Jørgen G. Jacobsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting,
medmindre dette aftales med klienten.
Typisk indgår vi aftale om honoraret, ligesom jeg altid indstiller et honorar til dig, så vi altid skaber
en tryg løsning til din tilfredshed.
Min samleklientkonto er i en af de store banker, nemlig Sparnord A/S. Indskud er dækket op til
dkk. 750.000 af Garantifonden.
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Advokat Jørgen G. Jacobsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af
reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske
regler. Advokat Jørgen G. Jacobsen er medlem af Advokatsamfundet og af Danske Advokater og
Advokat Jørgen G. Jacobsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark i 1999 og har møderet for
Højesteret.
Der kan indgives såvel adfærds – som salærklage til Advokatsamfundet, idet Advokatnævnet
har kompetence til at påse dette.
Adfærd går på din utilfredshed med min håndtering i enhver henseende;
salærklage går på, om du synes vores aftale har været uklar, og salæret er fastsat for højt.
I givet fald kan der rettes henvendelse til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306
København K, se www.advokatsamfundet.dk; hvor de relevante klageblanketter kan rekvireres –
eller du får dem gennem mig uagtet en mulig klage over mig.
Jeg behandler som led i den aftale, vi indgår, og som led i mit opdrag for dig, de oplysninger, du
giver mig (personoplysninger), idet jeg ellers ikke kan opfylde mit opdrag, se særskilt ark
herom.
Når jeg skriver behandler, betyder det blot, at jeg har dit navn, adresse, mail, mobil og andre
oplysninger, som jeg skal kende for at kunne varetage dine interesser. Afgiver du personfølsomme
oplysninger, så drøfter vi det indgående inden, herunder afgiver du i givet fald et udtrykkeligt
samtykke til dette.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets
hjemmeside www.advokatsamfundet.dk om advokatetik og regler for advokater.
Du kan hente mit certifikat på www.søg/find certifikat.dk i relation til sikker mail og udveksling af
oplysninger i din sag.
Rev. 10012020.

Persondatapolitik
***************************
I forbindelse med modtagelse af din sag vil jeg behandle de oplysninger, du videregiver til mig.
Oplysningerne er blandt andet dit navn, adresse, evt. cpr.nr., tlf.nr. og andet, som vil indgå i
behandling af din sag.
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Naturligvis vil også de sagsrelevante oplysninger indgå i behandlingen af din sag, og typisk vil
cpr.nr. være undergivet nogle særlige strenge regler (personfølsomhed), mens øvrige oplysninger
vil indgå i behandlingen, som en del af oplysningsgrundlaget i sagen.
Disse oplysninger accepterer du, at jeg så og sige behandler og lader indgå i sagen, når du har
overgivet dem til mig.
Det kan måske på dig virke lidt ”sært”, at jeg oplyser dig om dette, men den nye
Persondataforordning og regelgrundlaget i Danmark medfører, at du naturligvis skal vide, at de
oplysninger, du afgiver, indgår i min behandling af din sag.
Man sondrer mellem de personfølsomme oplysninger, og andre oplysninger, og for de
personfølsomme oplysninger kan der være særskilte meget skrappe krav, herunder i form af et
særskilt samtykke, men ellers så accepterer du ved dels at maile med mig dels at modtage dette
brev, at dine oplysninger indgår i min sagsbehandling.
Jeg holder dine oplysninger særskilt under ”lås og slå” hos mig, og vil behandle dem dels
fortroligt/i tavshedspligt jf. også de advokatetiske regler, og i øvrigt vil jeg ved fremsendelse og
mail drage omsorg for, at der bliver passet godt på dine oplysninger.
Dette brev afgives som led i min oplysningsforpligtigelse overfor dig, og som led i min overholdelse
af Persondataforordningen pr. 25. maj 2018 med deraf følgende praksis.
Se i øvrigt også min disclaimer på min mail.
Mails håndteres efter disse regler, herunder sendes mails krypteret i nødvendigt omfang.

Opdateret 10. januar 2020.

