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Cookie- og Privatlivspolitik 
 

Indledning 
Denne Cookie- og Privatlivspolitik tilhører Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S. Schmiegelow 

Fondsmæglerselskab A/S driver investeringsrådgivning med tilladelse fra Finanstilsynet. Vi rådgiver og 

overvåger din personlige investeringsportefølje.  

Vi tager behandlingen af din data meget alvorligt, hvilket vi håber at anskueliggøre i denne politik for 

virksomheden, hvor vi beskriver vores cookie- og privatlivspolitik. 

Vi indhenter ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt og vi er åbne og transparente om, hvordan vi 

behandler dine oplysninger 

Dataansvar og kontaktoplysninger: Peter Schmiegelow er dataansvarlig hos Schmiegelow 

Fondsmæglerselskab. Adresse: Kronprinsessegade 26, 1306 København K Kontakt: ps@schmiegelow.dk og 

tlf. 25 16 14 32. 

Vi forbeholder os i øvrigt retten til at ændre dette dokument, med henblik på, altid at leve op til den 

pågældende lovgivning. 

 

Indsamling af persondata 
Schmiegelow Fondsmæglerselskab indsamler, behandler og lagrer de persondata du sender eller på anden 

måde afgiver til os. I visse tilfælde vil vi også indsamle data fra offentlige registre. Dette kan f.eks. være 

hvorvidt et selskab er momsregistreret eller ej.  

Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi om dig som kunde? 

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser, hvilket er følgende 

oplysninger: 

• Identifikationsoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR 

nummer og eventuelt CVR-nummer 

• Mails og korrespondance med mellem dig og Schmiegelow Fondsmæglerselskab, herunder 

eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler 

• Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside (se senere i dette dokument) 

• Bankoplysninger 

• Formueforhold 

• Pensionsforhold 

• Uddannelse 

• Beskæftigelse 

• Investeringsplaner 
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• Skatteforhold 

• Eventuelle klagesager 

 

Grundlag og formål med behandlingen vi dine oplysninger?  
Behandling af data er nødvendigt for at Schmiegelow Fondsmæglerselskab kan etablere et kundeforhold og 

vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan yde den bedste rådgivning baseret på 

din investeringsstrategi.  

Al data behandles altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med 

henblik på anmeldelse til relevante myndigheder efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskloven”). 

 

Behandling 
Al data behandles altid i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi indsamler og behandler altid dine 

data med henblik på at leve op til vores forpligtelser som rådgiver og i forhold til den gældende lovgivning. 

Kun betroede medarbejdere hos Schmiegelow har adgang til dine persondata.  

 

Videregivelse af persondata 
Når du er kunde hos Schmiegelow Fondsmæglerselskab, kan dine oplysninger, efter aftale med dig, blive 

delt med din respektive depotbank. Endelig kan der blive videregivet oplysninger til den eksterne revision i 

forbindelse med aflæggelsen af regnskab samt til advokater i tilfælde af konkrete sager.  

Vi benytter eksterne databehandlere, som vi har indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse 

med lovgivningen. Det betyder at den eksterne databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter 

den foreliggende databehandleraftale mellem Schmiegelow Fondsmæglerselskab og den pågældende 

samarbejdspartner.  

Videregivelse af data sker altid med henblik på at kunne levere de ydelser vi har aftalt med kunden. Såvel 

Schmiegelow Fondsmæglerselskab som eventuelle eksterne databehandlere er naturligvis underlagt den 

lovpligtige tavshedspligt. 

 

Opbevaring 
Schmiegelow Fondsmæglerselskab opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. 

Dette betyder bl.a., at vi opbevarer dine identitetsoplysninger og handelsdata, så længe vi agerer som din 

rådgiver. Når du ikke længere er kunde hos Schmiegelow Fondsmæglerselskab, slettes dine oplysninger 

efter 5 år. Dine data opbevares i øvrigt kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde vores 

forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt 

bogføringslovens og hvidvasklovens regler herom. 
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Brug af cookies på vores hjemmeside 
Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S anvender cookies på sin hjemmeside. Cookies anvendes til at 

forbedre den oplevelse du får på vores hjemmeside.  

 

Hvad er en cookie? 
En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din 

computer og samle information om hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Med cookies 

kan man ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere 

personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. 

Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S udveksler ikke data via cookies med tredjepart. Det vil sige, at ingen 

tredjepart kan indsamle data via cookies på virksomhedens hjemmeside. 

 

Vores cookies 
Vi bruger følgende typer af cookies: 

● Session cookies: Disse bidrager til at hjemmesiden fungerer optimalt. En session cookie er 

en midlertidig cookie, der normalt kun eksisterer på brugerens computer, imens man 

besøger et website eller lukker browseren. Denne form for cookie gemmes i memory (ram) 

på computeren og ikke på harddisken. 

● Statistik cookies: Disse gør os i stand til at optimere vores hjemmeside, så vi kan øge 

brugervenligheden. Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og 

effektiviteten på hjemmesiden. 

 

Slå cookies fra i browseren 
Nogle cookies gemmes udelukkende under besøget på hjemmesiden, mens andre gemmes i længere tid. 

De slettes automatisk, men hver enkelt cookie har sin egen udløbstid. 

Du kan selv vælge at slette cookies på din computer/mobiltelefon ved at ændre indstillingerne i din 

browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være 

opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det, afhænger af, 

hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

Her kan du læse mere om Cookies og Persondataforordningen. 

 

Sikkerhed  
Schmiegelow Fondsmæglerselskab har en IT-sikkerhedspolitik, og vi beskytter dine oplysninger mod 

hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og 

mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger. 

https://gdpr.dk/persondataforordningen/cookies/
https://gdpr.dk/persondataforordningen/
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Kontakt og indsigt 
Vi tager din sikkerhed alvorligt og vi gør alt hvad vi kan for at være transparente omkring den måde vi 

behandler data på. 

Du kan altid få indsigt i de persondata vi behandler og du har ligeledes ret til at få ajourført, rettet eller 

slettet oplysninger om dig selv. 

Helt konkret, har man ifølge Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen en række rettigheder: 

● Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, der bliver behandlet om dig. 

● Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, der er registreret om dig. 

● Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få 

slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er 

pålagt at skulle gemme. 

Hos Schmiegelow Fondsmæglerselskab er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra 

kunden, som altid har ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, 

medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. 

Alle anmodninger til Schmiegelow Fondsmæglerselskab vedrørende personoplysninger skal fremsættes 

skriftligt pr. e-mail. Spørgsmål, kommentarer eller klager til Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S´ 

behandling af personoplysninger, sendes til nedenstående e-mail: 

ps@schmiegelow.dk 

 

Eller per brev til: 

Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S 

Kronprinsessegade 26 

1306 København K 

 

Eventuelle klager?  
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets 

kontaktoplysninger er følgende: E-mail: dt@datatilsynet.dk Telefon: + 45 33 19 32 00 Hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk 

mailto:ps@schmiegelow.dk

