
  
 
 
Dokument P-MI 13.02 – Dokument P-MIH 02.02 - Dokument P-MIE 09.02 - 
Dokument P-MB 16.02 

 

 

23. september 2019 
MS/KS/TSH 

 

Koncernfælles politik for persondatabehandling 
 

1. Generelt om koncernfælles politik for persondatabehandling 

1.1 Denne koncernfælles politik (”Politikken”) gælder for Fondsmæglerselskabet Maj In-

vest A/S, Maj Invest Holding A/S, Maj Invest Equity A/S og Maj Bank A/S og disses 

medarbejdere samlet benævnt ”Maj-gruppen”. Politikken skal sikre efterlevelse af Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyt-

telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 

fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (”Databeskyttelsesforordningen”). 

 

1.2 Denne Politik og eventuelle forretningsgange om persondatabehandling i Fonds-

mæglerselskabet Maj Invest A/S, Maj Invest Holding A/S, Maj Invest Equity A/S og Maj 

Bank A/S om praktisk behandling af persondata, herunder sletning af persondata mv. 

og kontrol af principperne i Politikken (”Forretningsgangen”) udgør tilsammen Maj-

gruppens regler for persondatabehandling. 

 

2. Beskrivelse af Maj-gruppens håndtering af persondata 

2.1 Indsamling og opbevaring af personoplysninger 

Maj-gruppen indsamler ikke personhenførbare oplysninger uden berigtigel-

se/samtykke til at opbevare og behandle disse oplysninger. Personhenførbare oplys-

ninger er oplysninger, der kan forbindes til en specifik person. Maj-gruppens regi-

strering af personhenførbare oplysninger er typisk begrænset til CPR nr., navn, 

adresse, telefonnummer og e-mailadresse. I forbindelse med rådgivning og ordreud-

førelse optages telefonsamtaler for at sikre dokumentation. 
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Maj-gruppen indsamler personoplysninger i legitim interesse, når fysiske eller juridi-

ske 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. tilmel-

ding til nyhedsbreve eller arrangementer eller (iii) lovgivningen kræver det. 

 

Behandling af personoplysninger vil blive håndteret som en del af den årlige risiko- 

og konsekvensvurdering. 

 

Når Maj-gruppen, som dataansvarlig, anvender 3. parts leverandører (databehandle-

re) 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 personop-

lysninger begrænses og kontrolleres jf. it-sikkerhedspolitik. 

Maj-gruppen opbevarer personoplysninger så længe det er relevant og i overens-

stemmelse med gældende lovgivning herunder Databeskyttelsesforordningen. 

 

Alle personhenførbare oplysninger behandles fortroligt. Maj-gruppen sælger eller vi-

deregiver ikke personoplysninger til andre uden samtykke eller legitim grund. Legi-

tim grund kan være videregivelse til revisionen, Finanstilsynet (danske og udenland-

ske) samt Datatilsynet. 

 

I forbindelse med kundehåndtering og rapportering, it-hosting og support, regn-

skabs – og forretningsaktiviteter og AML/KYC-krav, kan personoplysninger overføres 

til tredjelande uden for EU/EØS, herunder Canada, USA, Australien, Peru, Vietnam, 

Singapore og Indonesien. Maj-gruppen sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og 

sørger for fornødne garantier og aftaler, således at beskyttelsesniveauet følger per-

sonoplysningerne. I den udstrækning, at personoplysninger overføres til en databe-

handler, vil Maj-gruppen sikrer et lovligt overførselsgrundlag, herunder EU Kommis-

sionens standardkontraktbestemmelser om overførsel af personoplysninger til data-

behandlere i tredjelande uden for EU/EØS, hvor dette måtte være relevant. 

 

2.2 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 besva-

res 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. Ad-
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gang til indsigt kan være begrænset af lovgivning, hensyn til andre personers privat-

livsbeskyttelse, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale, der 

kan være undtaget fra retten til indsigt.  

 

2.3 Ændring eller sletning af oplysninger 

Gøres Maj-gruppen opmærksom på forkert eller irrelevant registrering af personop-

lysninger, vil Maj-gruppen sikre at disse rettes eller slettes straks med de begræns-

ninger, der følger af lovgivningen. 

 

3. Offentliggørelse og kontaktinformationer i Maj-gruppen 

3.1 Maj-gruppen offentliggør udvalgte relevante dele af Politikken på de respektive sel-

skabers hjemmesider.  

3.2 Maj-gruppen offentliggør ligeledes på de respektive selskabers hjemmesider kon-

taktinformationer på databeskyttelsesrådgiver (DPO) for selskabet. 

 

4. Overskridelse og revision 

4.1 Konstaterer direktionen i et af selskaberne af Maj-gruppen manglende efterlevelse 

heraf, skal direktionen give meddelelse herom til bestyrelsen i det pågældende sel-

skab. Direktionen skal i samarbejde med bestyrelsen træffe nødvendige foranstalt-

ninger for, at Politikken igen kan overholdes.  

 

4.2 Politikken revideres årligt af direktionen i hvert af de af Politikken omfattede selska-

ber eller efter behov, herunder ved væsentlige ændringer i de forudsætninger, der 

ligger til grund og godkendes af selskabets bestyrelse. 

 

4.3 Spørgsmål om Maj-gruppen og Maj-gruppens persondatabehandlingspolitik kan ret-

tes til Maj Invest. 

 

5. Ændringer af politikken 

5.1 Ændringer af Politikken offentliggøres på de respektive selskabers hjemmesider.  

 

6. Ikrafttræden 

6.1 Denne politik træder i kraft fra bestyrelsens godkendelse. 
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Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 

Vedtaget af bestyrelsen den ________ 

 

 

     
Bestyrelsesformand  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
Tommy Pedersen  Ruth Schade  Nils Bernstein 
     
     
     
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Tang-Jensen  Anders Møller Olesen  Tomas Munksgard Hoff 
 

 

Maj Invest Holding A/S 

Vedtaget af bestyrelsen den ________ 

 

 

     
Bestyrelsesformand  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
Tommy Pedersen  Ruth Schade  Nils Bernstein 
     
     
     
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Tang-Jensen  Anders Møller Olesen  Tomas Munksgard Hoff 
     
     
     
Bestyrelsesmedlem     
Søren Krag Jacobsen     
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Maj Invest Equity A/S 

Vedtaget af bestyrelsen den ________ 

 

 

     
Bestyrelsesformand  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
Tommy Pedersen  Ruth Schade  Nils Bernstein 
     
     
     
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Tang-Jensen  Jeppe Christiansen  Erik Holm 
 

 

 

Maj Bank A/S 

Vedtaget af bestyrelsen den ________ 

 

 

     
Bestyrelsesformand  Bestyrelsesnæstformand  Bestyrelsesmedlem 
Cato Baldvinsson  Jeppe Christiansen  Nils Bernstein 
     
     
     
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem   
Henrik Parkhøi  Sheela Maini Søgaard 

Christiansen 
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