PRIVATLIVSPOLITIK
for samarbejdspartnere til VOF Invest A/S, kontaktpersoner hos disse, kontaktpersoner
hos myndigheder samt modparter, vidner og fagpersoner i forbindelse med en
eventuel tvist eller retssag
1.

BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

VOF Invest A/S tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og
gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling
af personoplysninger.
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger som
samarbejdspartner, som kontaktperson hos disse, som kontaktpersoner hos
myndigheder, eller som modpart, vidne eller fagperson, herunder eksempelvis som
sagkyndig eller skønsmand, i forbindelse med en eventuel tvist eller retssag.
2.

DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

VOF Invest A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger,
er du til enhver tid velkommen til at kontakte os via følgende oplysninger:
VOF Invest A/S
CVR: 27973809
Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
E-mail: fondsadministration.111@horten.dk
3.

VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig, som vi enten har modtaget
fra dig selv, fra vores samarbejdspartnere, fra den relevante myndighed eller fra vores
eventuelle modparter:
Samarbejdspartnere, herunder leverandører, og deres kontaktpersoner:
•
•

Identifikationsoplysninger: Navn, stilling, adresse, kontaktoplysninger, herunder
telefonnummer og e-mailadresse
Øvrige oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med vores samarbejde.

Kontaktpersoner hos myndigheder:
•
•

Identifikationsoplysninger: Navn, stilling, adresse, kontaktoplysninger, herunder
telefonnummer og e-mailadresse
Øvrige oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med vores korrespondance
med den relevante myndighed.

Modparter, vidner eller fagpersoner ved eventuelle tvister:
•
•

4.

Identifikationsoplysninger: Navn, stilling, adresse, kontaktoplysninger, herunder
telefonnummer og e-mailadresse
Øvrige oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med en eventuel tvist eller
retssag.
FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er
følgende:
Samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner:
•

Løbende kontakt med vores samarbejdspartner i forbindelse med vores
samarbejde: Retsgrundlaget er, at behandlingen af dine personoplysninger er
nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller såfremt behandlingen
er nødvendig for at forfølge vores legitime interesse i at komme i kontakt med dig
og bevare vores samarbejdsforhold i henhold til databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Kontaktpersoner hos myndigheder:
•

Løbende kontakt med relevante myndigheder: Retsgrundlaget er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen),
hvor vores legitime interesse er at komme i kontakt og korrespondere med den
relevante myndighed.

Modparter, vidner eller fagpersoner:
•

5.

Eventuel tvist- eller retssagsbehandling: Retsgrundlaget for vores behandling af
personoplysninger om dig som modpart er, at behandlingen er nødvendig for at
opfylde en kontrakt, som du er part i, efter databeskyttelsesforordningens artikel
6, stk. 1, litra b, eller såfremt behandlingen er nødvendig for at forfølge vores
legitime interesse i en eventuel tvist- eller retssagsbehandling i henhold til
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger om dig som vidne eller
fagperson er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er varetagelsen af en
eventuel tvisteller retssagsbehandling.
KATEGORIEN AF MODTAGERE

Vi er eller kan som led i VOF Invest A/S' virke være nødsaget til at videregive
personoplysninger til tredjeparter, som omfatter:



Revisorer og advokater



Relevante myndigheder og domstole



Verner Overgaards Familiefond.

Derudover kan personoplysninger overføres til vores databehandlere.
6.

SLETNING

Samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner:
•

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for
samarbejdsforholdet eller for at opfylde relevant lovgivning.

Myndigheder og deres kontaktpersoner:
•

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for kontakt og
korrespondance med den relevante myndighed eller for at opfylde relevant
lovgivning.

Modparter, vidner eller fagpersoner:
•

7.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for vores
eventuelle tvist- eller retssagsbehandling eller for at opfylde relevant lovgivning.
DINE RETTIGHEDER:

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem
de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.
•

Ret til indsigt Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler
om dig samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke
krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

•

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv
rettet.

•

Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet
oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.

•

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen
af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges,

gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
•

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af
dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og
behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret
indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler
om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du
har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

•

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers
lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod
behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

•

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit
samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling
af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit
samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget indtil
din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det
derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.
Hvis du gør brug af en af ovennævnte rettigheder, behandler vi også personoplysninger i
forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelsen. Hvis der i forbindelse med
din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi
ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din
identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig
til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne data samt vores behandling
heraf mest muligt.
8.

KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over VOF Invest A/S' behandling af dine personoplysninger,
har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på
hjemmesiden www.datatilsynet.dk.
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