
 
 

Retningslinjer for behandling af persondata. 

 

Jf. Databeskyttelsesforordningen skal du som investor i Handelsinvest have oplyst, hvordan og hvornår dine 

personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives. Det er Handelsinvest Investeringsforvaltning 

A/S, der administerer Handelsinvest og dermed sikrer, at retningslinjerne overholdes herunder også 

opfylder Lov om finansiel virksomhed §122. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er således dem, der 

behandler dine data. 

Som investor har du sjældent kontakt til Handelsinvest eller Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, da 

rådgivning og spørgsmål m.v. varetages af dit pengeinstitut. 

1. Behandling af oplysninger 

Når du køber eller sælger andele i Investeringsforeningen Handelsinvest via dit pengeinstitut, så registreres 

dette hos VP Securities A/S (værdipapircentralen) og du har ikke pligt til at lade personlige oplysninger 

registrere, men ofte lader investorer sig ”navnenotere”, når de køber andele og vil derfor være registeret i 

ejerbogen hos VP. 

En navnenotering giver nogle medlemsrettigheder herunder mulighed for deltagelse i generalforsamlinger 

inklusive mulighed for at stemme. Derudover får du som navnenoteret investor personlige beskeder, når 

det vurderes nødvendigt og du vil kunne modtage fx Magasinet Handelsinvest, nyhedsbreve eller anden 

markedsføring, hvis du ønsker det. For at kunne administrere dine rettigheder, indhenter vi oplysninger om 

dig i VP´s ejerbog – navn, adresse, mailadresse, depotnummer og ejerandele, men kun hvis du er 

navnenoteret investor. 

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S behandler som udgangspunkt ikke personfølsomme oplysninger 

om dig, men anvender alene oplysninger som navn, mail og IP-adresse til brug for udsendelse af 

nyhedsbreve, Magasiner og indkaldelse til generalforsamling og lignende, med mindre du selv har 

indleveret sådanne personfølsomme data til os. I så fald vil vi betragte det som en accept af, at vi kan 

gemme oplysningerne, men dog ikke til andet formål end det oprindelige. 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål. 

2. Videregivelse af oplysninger 

Kun underdatabehandlere, som Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har indgået en aftale med, 

herunder med en præcisering af behandlingen af persondata, vil der blive videregivet oplysninger til – fx i 

forbindelse med udsendelse af Magasinet Handelsinvest. 

3. Indhentede oplysninger via vores hjemmeside (cookies) 

Vi benytter cookies og tilsvarende teknologier på vor hjemmeside, så dine besøg på hjemmesiden huskes 

og dermed letter din adgang. Dine besøg huskes også i anonymiseret form, således at vi kan se, hvornår 

hjemmesiden er besøgt og via fx hvilke browsere. Det er data i generaliseret form og kan ikke føres tilbage 

til enkeltpersoner. 

Dataene bruger vi til interne statistikker og til sikring af, at hjemmesiden fungerer optimalt. 



 
 

4. Lovgrundlag 

Data behandles i henhold til den finansielle lovgivning: 

• bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mfl. og administration af 

danske UCITS 

• bekendtgørelse om reelle ejere 

• hvidvaskloven 

• databeskyttelseslov og - forordningen 

Vi behandler dine data, når der er lovgrundlag for det, fx for at forebygge hvidvask, forebygge misbrug og 

tab og til at administrere dine andele jf. pkt. 1. 

5. Samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke om videregivelse af oplysninger og har du tilmeldt dig 

elektroniske nyhedsbreve via hjemmesiden, kan du altid framelde dig enten via link på hjemmesiden, email 

eller telefonisk til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. 

Du kan også til enhver tid bede om rettelse eller sletning af data, dog med de begrænsninger der følger af 

lovgivningen. 

6. Dine rettigheder 

Du har ret til at få oplysninger om, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem 

til. Du skal dog være opmærksom på, at vi kan være begrænset af lovgivningen. Hvis vi har anvendt data i 

forbindelse med fx hvidvaskundersøgelser eller undersøgelser, hvor andre personers data indgår, vil du ikke 

kunne få oplyst dette. 

En begrænsning kan også være hensynet til vort forretningsgrundlag, forretningspraksis, know-how, 

forretningshemmeligheder eller internt materiale eller vurderinger. 

7. Klageinstans 

Du har mulighed for at klage om Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S´ behandling af dine 

personoplysninger direkte til Handelsinvest Investeringsforvalting A/S, Østergade 2, 7400 Herning 

(info@handelsinvest.dk) eller direkte til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K. 

(dt@datatilsynet.dk). 

8. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver 

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er en del af Handelsbankkoncernen og du kan kontakte 

koncernens databeskyttelsesrådgiver på dpo-dk@handelbanken.dk 

 

Senest opdateret 4. juni 2019.    


