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Retsgrundlag:
-

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og tilknyttet dansk lovgivning.
EU’s ePrivacy direktiv, cookiebekendtgørelsen og anden relevant lovgivning vedr. cookies, herunder
vejledninger fra danske myndigheder.

Formål
Nærværende retningslinjer omfatter Invest Administrations håndtering af persondata knyttet til foreningernes investorer samt data knyttet til besøgende på hjemmesider tilhørende foreningerne og Invest Administration.

Investordata
Invest Administration skal behandle persondata, herunder investordata, i overensstemmelse med EU’s
databeskyttelsesforordning og tilknyttet dansk lovgivning.
Invest Administration har ingen registrerede persondata om foreningernes investorer, men har på foreningernes vegne adgang til ejerbogsoplysninger, der administreres af Computershare A/S i henhold til særsklit
aftale herom. Oplysningerne anvendes alene til medlemsudsendelser, herunder generalforsamlingsindkaldelser, og gemmes ikke af Invest Administration.
Persondata om investorer, som Invest Administration bliver bekendt med som følge af henvendelser fra
investorer, herunder klager, opbevares efter Invest Administrations forretningsgange herfor, så længe henvendelsen er aktuel og slettes umiddelbart derefter eller efter 5 år, hvis der har været et økonomisk mellemværende. Henvendelserne kan endvidere omfatte spørgsmål om investeringsrådgivning samt spørgsmål
af generel karakter.
Klager over datahåndtering kan ske til Datatilsynet. Se nærmere herom på www.datatilsynet.dk.

Brug af cookies på hjemmesider
Invest Administration og foreningerne anvender cookies på hjemmesiderne, og cookies kan f.eks. anvendes
til statistiske formål eller tekniske nødvendige foranstaltninger. Som følge heraf skal reglerne i EU’s ePrivacy direktiv og cookiebekendtgørelsen overholdes for at forhindre uretmæssig lagring eller opnåelse af oplysninger om brugerne af hjemmesiderne.
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En cookie er en lille datafil, der indsamler digitale fodspor om en bruger, når vedkommende færdes online.
Cookies bliver gemt på brugerens computer, smartphone eller tilsvarende enhed, når brugeren besøger
hjemmesiderne.
Anvendelsen af cookies på hjemmesiderne kræver, at der indhentes et informeret samtykke fra brugerne.
Samtykket skal indhentes, inden hjemmesiderne anvender cookies. Kravet om samtykke gælder dog ikke
for cookies til tekniske nødvendige formål på hjemmesiderne. Såfremt hjemmesiderne indhenter eller behandler persondata fra brugerne, f.eks. IP-adresser, skal der også indhentes et særskilt samtykke hertil efter EU’s databeskyttelsesforordning.
Det er hjemmesideejerne, som er ansvarlige for, at reglerne for anvendelse af cookies bliver overholdt. Det
kan evt. ske i samarbejde med udbyderen af hjemmesiden. Hjemmesideejeren er administratoren af Invest
Administrations eller foreningens hjemmeside.
Hjemmesideejerne skal sikre:
•

at der indhentes et informeret samtykke fra brugerne ved en aktiv handling, inden hjemmesiden
anvender cookies.

•

at der er mulighed for at afvise cookies, der kræver samtykke.

•

at der er mulighed for at trække et samtykke tilbage.

•

at det indhentede samtykke er dokumenteret i relevant omfang.

Offentliggørelse
Retningslinjerne er offentligt tilgængelige på Invest Administrations og foreningernes hjemmesider.
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