POLITIK FOR DATABEHANDLING

Indsamling og opbevaring af personoplysninger
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Maj Invest Equity A/S og Maj Invest Holding A/S (herefter benævnt ”Maj-gruppen”) indsamler ikke personhenførbare oplysninger uden berigtigelse/samtykke til at opbevare og behandle disse oplysninger. Personhenførbare oplysninger er oplysninger, der kan forbindes til en specifik person. Maj-gruppens registrering af
personhenførbare oplysninger er typisk begrænset til CPR nr., navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. I forbindelse med rådgivning og ordreudførelse optages telefonsamtaler for at sikre dokumentation.
Maj-gruppen indsamler personoplysninger i legitim interesse, når fysiske eller juridiske personer (i) bliver kunde eller overvejer at blive kunde i Maj-gruppen (ii) har givet samtykke til,
at vi må bruge personoplysningerne til et specifikt formål f.eks. tilmelding til nyhedsbreve
eller arrangementer eller (iii) lovgivningen kræver det.
Når Maj-gruppen, som dataansvarlig, anvender 3. parts leverandører (databehandlere) af
systemer og software, sikrer Maj-gruppen via databehandleraftaler, kontroller, rapportering
og opfølgning, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved implementering og vedligeholdelse af organisatoriske og tekniske foranstaltninger opretholdes et passende sikkerhedsniveau i forhold til indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. Adgang til personoplysninger begrænses og kontrolleres jf. itsikkerhedspolitik.
Maj-gruppen opbevarer personoplysninger så længe det er relevant og i overensstemmelse
med gældende lovgivning herunder EU’s persondataforordning (GDPR).
Alle personhenførbare oplysninger behandles fortroligt. Maj-gruppen sælger eller videregiver ikke personoplysninger til andre uden samtykke eller legitim grund.
I forbindelse med kundehåndtering og –rapportering, it-hosting og support, regnskabsaflæggelse og selskabsretlige forhold eller AML/KYC krav overføres personoplysninger til
tredjelande udenfor EU/EØS, herunder Canada, USA, Australien, Peru, Vietnam, Singapore og
Indonesien. Maj-gruppen sikrer passende beskyttelsesniveau og sørger for fornødne garantier og aftaler, så beskyttelsesniveauet følger med personoplysningerne. I det omfang, der
overføres persondata til en databehandler, vil Maj-gruppen i videst mulige omfang henvise
til gældende EU-aftalestandarder fastsat af EU Kommissionen.

Den registreredes rettigheder
Alle registrerede personer kan anmode om indsigt i, hvilke oplysninger Maj-gruppen behandler om den enkelte. Ved behandling af indsigtsanmodning skal denne besvares indenfor 4 uger fra modtagelse. Hvis denne frist, af tekniske eller andre årsager, ikke kan overholdes skal der gives skriftlig besked til anmoder om forsinkelsen. Adgang til indsigt kan
være begrænset af lovgivning, hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale, der kan være undtaget fra retten til
indsigt.
Ændring eller sletning af oplysninger
Gøres Maj-gruppen opmærksom på forkert eller irrelevant registrering af personoplysninger, vil Maj-gruppen sikre at disse rettes eller slettes straks med de begrænsninger, der
følger af lovgivningen.
Klage over Maj-gruppens behandling af personoplysninger
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail
dt@datatilsynet.dk.
Ændringer af politikken
Ændringer af Politikken offentliggøres på de respektive selskabers hjemmesider.
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