DRAUPNIR INVESTMENT ADVISORS APS' COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK TIL KUNDER OG BESØGENDE PÅ
HJEMMESIDEN
1.

INTRODUKTION

Vi er glade for den interesse, du har udvist for os som kunde eller som bruger af vores hjemmeside. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Denne cookie- og privatlivspolitik har blandt andet til formål at oplyse dig som registrerede, hvorledes Draupnir Investment
Advisors ApS, Jernbanegade 23 B, 4000 Roskilde, CVR no. 35050027 ("Draupnir"), som den dataansvarlige i henhold til dine
personoplysninger, behandler disse, til hvilke formål, herunder hvad retsgrundlaget herfor er, hvilke rettigheder du har mv.
2.

TYPER AF REGISTREREDE

Draupnir behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede:

Kontaktpersoner ansat hos vores virksomhedskunder;

Privatkunder; og

Besøgende på vores hjemmeside ("Hjemmesiden").
3.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Formålet med behandlingen af kontaktpersoner ansat hos vores virksomhedskunder er at etablere, vedligeholde og udvikle
en god samarbejdsrelation, herunder af hensyn til at kunne kommunikere, når dette er nødvendigt mv.
Formålet med behandlingen af personoplysninger om vores privatkunder er at yde dem individuel investeringsrådgivning,
herunder etablere, vedligeholde og udvikle en god samarbejdsrelation.
Formålet med behandlingen af personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside er at give dig den bedste brugeroplevelse på vores Hjemmeside.
4.

TYPER AF PERSONOPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAGET HERFOR

Kontaktpersoner ansat hos virksomhedskunder
Som kontaktperson ansat hos en af vores virksomhedskunder behandler vi almindelige personoplysninger om dig, herunder
dit navn, din e-mail adresse, dit telefonnummer mv. Behandlingen af dine personoplysninger sker, fordi vi har en legitim interesse i blandt andet at kontakte dig om forhold vedrørende din arbejdsgivers investeringer, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f.
Privatkunder
Når du er privatkunde hos Draupnir, behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder blandt andet dit navn, din email adresse, din adresse, dit telefonnummer, informationer relateret til din økonomi og husstand, dine ønsker i forhold til
investering mv. Behandlingen af disse almindelige personoplysninger om dig sker til opfyldelse af en kontrakt, som du er part
i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Formålet er således at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over
for dig samt at tilbyde dig individuel investeringsrådgivning.
Herudover behandler vi følsomme personoplysninger om dig, herunder dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold og i visse tilfælde dine helbredsoplysninger, hvis dette er relevant for vores investeringsrådgivning. Formålet med behandling af oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold er, at disse personoplysninger er en del af dit budget, herunder dine indtægter
og udgifter, som har relevans for dine investeringer. Evt. helbredsoplysninger skal indgå i vores risikovurdering, så vi kan
skræddersy vores investeringsrådgivning til lige netop dig. Retsgrundlaget for behandlingen af disse følsomme personoplysninger om dig er dit udtrykkelige samtykke, som vi indhenter forud for behandlingen af disse personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
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Besøgende på vores hjemmeside
De oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger Hjemmesiden, er blandt andet hvilke sider du har kigget på og hvornår,
hvilken browser du bruger, hvilken skærmopløsning du har, hvilket operativsystem du har, hvilken hjemmeside du besøgte
umiddelbart før vores mv. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger om dig er at afvikle driften af Hjemmesiden
og til at udarbejde statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre Hjemmesiden. Herudover behandles din IP-adresse,
når du besøger Hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er, at vi har legitime interesser i at udvikle og forbedre Hjemmesiden, jf.
jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
5.

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I visse tilfælde videregives dine personoplysninger til tredjemand f.eks. SKAT, Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder,
hvis det er påkrævet ved lov.
Herudover har Draupnir antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Draupnir. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger
på vegne af Draupnir for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Draupnir. Disse databehandlere omfatter blandt
andet vores IT-leverandører.
6.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Draupnir opbevarer dine personoplysninger, så længe det vurderes at være nødvendigt i forhold til opfyldelse af de ovenstående beskrevne formål. Draupnir har pligt til at slette personoplysningerne, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at
nogle af dine personoplysninger slettes hurtigere end andre.
Som udgangspunkt opbevares dine personoplysninger i den periode, forretningsforholdet med dig består. I nogle tilfælde kan
dine personoplysninger opbevares i en længere periode, f.eks. hvis der verserer en retssag, af dokumentationshensyn eller
fordi vi er forpligtede til det i henhold til gældende lovgivning.
Herudover opbevarer Draupnir dine personoplysninger, der behandles i forbindelse med regnskabsmateriale i op til 5 år fra
udgangen af det regnskabsår regnskabsmaterialet vedrører i henhold til reglerne i bogføringslovens kapitel 5.
7.

BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN

Ved besøg på Hjemmesiden og accept af brug af cookies, accepterer du, at Draupnir anvender cookies til at forbedre din
online kundeoplevelse.
7.1

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som placeres på din harddisk af en websideserver. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan
læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie til dig. Det vil sige, at Hjemmesiden husker dig
næste gang du besøger den. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller sende virus til din computer.
7.2

Formålet med brug af cookies

Det primære formål med at anvende cookies er, at dine indstillinger og andre oplysninger gemmes på din computer. Dermed
sparer du tid, da du ikke skal angive de samme oplysninger næste gang, du besøger Hjemmesiden.
7.3

Tredjepartscookies

Ved hjælp af Google Analytics bruger vi desuden cookies for at kunne føre statistik over brugen af Hjemmesiden. Vi får f.eks.
oplysninger om, hvilken browser vores besøgende bruger, hvilke sider der bliver besøgt mest, og hvor længe vores besøgende
bliver på Hjemmesiden. Google indsamler oplysninger om din IP-adresse, statistikken og indsætter ovennævnte tekstfil på din
computer. Vi anvender disse oplysninger til at danne os et overblik over, hvordan Hjemmesiden bliver brugt, så vi løbende
kan forbedre din brugeroplevelse på Hjemmesiden.
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Du kan læse mere om Google Analytics her.
7.4

Mulighed for fravalg af cookies

Hvis du ikke ønsker, at Draupnir skal indsamle og gemme ovenstående oplysninger om dig, kan du slå cookies fra i indstillingerne fra din internet-browser. Bemærk dog, at fremgangsmåden til at slå cookies fra er forskellig afhængig af, hvilken internetbrowser du anvender. Vælg din internet-browser nedenfor og læs herefter, hvordan du fjerner cookies fra din computer:

Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Firefox.

Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Google Chrome.

Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Internet Explorer 9.
8.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Draupnir overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. Hvis vi for fremtiden vælger at overføre dine
personoplysninger til tredjelande, vil vi sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan blandt
andet være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning.
9.

DINE RETTIGHEDER SOM DEN REGISTREREDE

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid
har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan
være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse.
Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også
ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi
behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse
af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
Endelig har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du
selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger
til anden dataansvarlig. I det omfang behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en automatisk afgørelse, og denne
afgørelse betydeligt påvirker dig, har du ret til ikke at være genstand for den automatiske afgørelse.
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke
tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted
forud for tilbagekaldelsen.
Datatilsynet har udgivet en vejledning om de registreredes rettigheder, hvor dine rettigheder som den registrerede, samt undtagelserne hertil er beskrevet nærmere. Du kan læse mere herom her.
10.

HENVENDELSE OG KLAGE

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i
den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Ulrik Larsen på ul@draupniram.com.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med blandt andet virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.
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11.

ÆNDRINGER TIL DENNE COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.
12.

DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIKKEN

5. september 2018.
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