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1. Indledning 

Nærværende politik er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 - Persondataforordningen art. 6 stk. 1a-c, samt art. 13, 
Lov nr. 502 af 23/05/2018 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven). 
Politikken fastlægger de overordnede rammer for behandling af personoplysninger i Selskabet. 
Politikken finder anvendelse ved behandling af persondata tilhørende Selskabets kunder 
(potentielle, nuværende og tidligere).  
 
 

2. Overordnet strategisk mål 

Bestyrelsens overordnede strategiske mål er at sikre en forståelse af, hvorfor og hvordan 
personoplysninger indsamles, beskyttes og anvendes, samt at gøre de ansatte bekendt med de 
forpligtelser som følger af lovgivningen. 

 
3. Ansvar 

Direktionen er forpligtet til at implementere de overordnede rammer i politikken, og løbende 
sikre sig at Selskabet efterlever rammerne i politikken. Direktionen skal yderligere sikre sig at 
Selskabets ansatte gennem medarbejderinformationer, møder eller lignende gøres bekendt 
med Selskabets persondatapolitik. 

 
4. Definitioner  

Kunder dækker over privatpersoner, ejer af et selskab, herunder alle reelle ejere, 
tegningsberettiget, bestyrelsesmedlemmer og kontaktperson. 
 

5. Risikovurdering af Selskabet  

I forhold til Risikovurdering af Selskabet henvises til særskilt Risikovurdering som tillæg til 
denne politik. 
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6. Grundlæggende princippet om behandling af persondata  

Selskabet skal altid følge de grundlæggende principper om behandling af persondata:  
- Lovlighed 
- Formålsbegrænsning  
- Dataminimering  
- Rigtighed 
- Opbevaringsbegrænsning 
- Integritet og fortrolighed  

 
 

7. Behandlingsgrundlag  

Retsgrundlaget for behandlingen af kunder og tidligere kunders persondata følger af:  
- Persondataforordningens art. 6 stk. 1, b – behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse 

af kontrakt.  
- Persondataforordningens art. 6 stk. 1, c – behandlingen er nødvendig for at overholde en 

retlig forpligtelse.  
 

Retsgrundlaget for behandling af potentielle kunders persondata følger af:  
- Persondataforordningens art. 6 stk. 1, a – afgivelse af samtykke til behandling af 

personoplysninger. 
- Persondataforordningens art. 6 stk. 1, f – forfølge en legitim interesse. 

 

8. Persondata  

Selskabet behandler forskellige typer af persondata alt efter o det er potentielle kunder, 
kunder eller samarbejdspartnere:  

- Navn  

- Kontaktoplysninger 

- Adresse og CPR-nummer 

- Konto-nr. og depot-nr.  

- Økonomiske forhold, herunder formueforhold, investeringer og skatteforhold 

- Oplysninger om kundens beskæftigelse 

- Oplysninger om kundens familieforhold  

- Kopi af pas, sundhedskort og kørekort 

- Telefonsamtaler mellem kunden og dennes rådgiver, som Secure Spectrum i henhold til andne 
lovgivning er pålagt at optage. 

 

9. Persondataansvarlig 

Den persondataansvarlige er Head of Legal & Compliance Marlene Toft-Villars. 

 

10. Sletningspligter  

Personoplysninger skal slettes, når Selskabet ikke længere har brug for at behandle dem. Tidspunktet 
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for, hvornår personoplysningerne slettes afhænger af til hvilket formål personoplysningerne er 
indsamlet. Slettepligten for de enkelte kategorier af persondata fremgår af fortegnelserne.  

 

11. Den registreredes rettigheder 

11.1 Ret til indsigt  

Den registrerede, herunder potentielle kunder og eksisterende kunder, har ret til at få indsigt i 
de oplysninger, som Selskabet har registreret om personen, hvor disse oplysninger stammer 
fra, og hvad Selskabet anvender oplysningerne til. Den registrerede har ligeledes ret til at få 
oplyst, hvem der modtager oplysninger om den registrerede, såfremt disse oplysninger 
videregives.  

11.2 Ret til berigtigelse 

Den registrerede har ret til at få urigtige oplysninger rettet.  

11.3 Ret til sletning 

Den registrerede har, som udgangspunkt, ret til at få slettet de oplysninger som Selskabet har 
om den registrerede. Dette er dog betinget af, om Selskabet fortsat, i henhold til anden 
lovgivning, er forpligtet til at opbevare disse oplysninger. Kan en sletning ikke imødekommes 
skal den registrerede have besked herom.  

11.4 Ret til dataportabilitet 

Den registrerede har i visse tilfælde ret til at få de personoplysninger, som den registrerede 
selv har givet til Selskabet, overført fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig.  

11.5 Ret til indsigelse  

Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger. 
Såfremt Selskabet får en sådan indsigelse, skal Selskabet tage stilling til, hvorvidt indsigelsen 
kan imødekommes eller ej. Den registrerede kan til enhver tid gøre indsigelse mod 
anvendelse af sine oplysninger til direkte markedsføring. En sådan indsigelse skal 
imødekommes, og Selskabet skal sørge for at den registrerede ikke modtager materiale, som 
kan karakteriseres som direkte markedsføring.   

11.6 Ret til begrænsning 

Såfremt den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger, 
kan den registrerede kræve at behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring 
indtil det kan fastslås, hvad der skal ske med oplysningerne.  
 

12. Videregivelse af persondata 

Selskabet videregiver persondata på baggrund af en retlig forpligtelse, til opfyldelse af 
kontrakten mellem Selskabet og kunden, eller hvor Selskabet har indgået særskilt samtykke 
om videregivelsen. Nedenstående er eksempler på, hvem Selskabet videregiver persondata 
til:  

- Banker  

- SKAT 

- SØIK 

- Alternative Equity Partners A/S (ved investering i alternative investeringsfonde) 

- Investeringsfonde, hvor Selskabet faciliteterer investeringer for kunden.  
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I tilfælde af videregivelse vil der ske inden for rammerne af gældende lovgivning.  

 

13. Opdatering af politikken  
Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årsplanen, vurdere og eventuelt 
opdatere nærværende politik.  
 
Godkendt af bestyrelsen i Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S, den 23. november 2021  
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