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CPO17.1 POLITIK For Persondatabeskyttelse 
I henhold forordning om databeskyttelse har HP Fondsmæglerselskab A/S udarbejdet nærværende politik 
om databeskyttelse. Disse retningslinjer beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som vi 
modtager i forbindelse med rådgivning af kunder samt handel med værdipapirer.  
 

 

 

Behandling af oplysninger HP Fonds behandler modtagne oplysninger i 
overensstemmelse med god databehandlingsskik 
jf. Persondataloven §5. 

De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende 
i forbindelse med rådgivning og handel med 
værdipapirer. 

Der indhentes kun de informationer, det være sig 
almindelige personoplysninger som semi-
følsomme personoplysninger, der er relevante og 
tilstrækkelige i forhold til investeringsrådgivning og 
værdipapirhandel og kun hvad der kræves for at 
opfyldelse de formål, hvortil oplysningerne 
indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne 
senere behandles. 

Selskabet er forpligtet til at ajourføre indsamlede 
informationer, dette sker ved den løbende 
kundekontakt. Dette for at sikre, at der ikke 
behandles urigtige eller vildledende oplysninger. 
Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, 
vil snarest muligt slettes eller berigtiges. 

Selskabet beholder indsamlede oplysninger så 
længe det kræves af lovgivningen, hvilket betyder 
de slettes efter 7 år efter ophør af kundeforholdet.  

Selskabet behandler ikke følsomme 
personoplysninger såsom racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold 
og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle 
forhold. 

Videregivelse af oplysninger 
 

Oplysninger om kundeforhold videregives kun, 
hvor selskabet er berettiget hertil i henhold til 
lovgivningen, eller med kundens skriftlige 
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samtykke. 
 
HP Fondsmæglerselskab A/S kan videregive: 
 

• Almindelige personoplysninger, fx navn, 
adresse og cpr.nr. til virksomheder, som 
udfører administrative opgaver for 
selskabet, herunder kundeadministration. 

• Oplysninger til offentlige myndigheder, 
hvor selskabet er forpligtet hertil i henhold 
til lov om forebyggende foranstaltninger 
mod hvidvask og finansiering af terrorisme. 
 

Samtykke I forbindelse med indgåelse af kundeforhold giver 
kunden sit udtrykkelige samtykke til at HP 
Fondsmæglerskab A/S må behandle sine 
almindelige personoplysninger og semi-følsomme 
personoplysninger i forbindelse med 
investeringsrådgivning og værdipapirhandel. 

Tilbagekaldelse af samtykke Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke 
ved at sende en mail til hp@hpfonds.dk. Såfremt 
samtykket tilbagekaldes, vil det eventuelt kunne 
medføre at HP Fondsmæglerselskab A/S ikke 
længere kan yde investeringsrådgivning og 
værdipapirhandel. Tilbagekaldelse af samtykke 
betyder ikke at data slettes, de vil blive gemt i 
henhold til lovgivningen 

Dataansvarlige Selskabets direktion er dataansvarlig og er den der 
afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler 
der må foretages behandling af oplysninger. 
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