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Politik om beskyttelse af persondata (GDPR)
Hos Symmetry respekterer vi vores investorers ret til privatliv og anerkender behov for korrekt at opbevare
personfølsomme data.
Symmetry Administration ApS er dataansvarlig for personoplysninger i forbindelse med investorers køb af
aktier i Symmetry Invest A/S
-

Lovgivningen på området om beskyttelse af personoplysninger regulerer alle forhold, der knytter
sig til virksomhedens brug af oplysninger om fysiske personer, herunder kunder, medarbejdere,
leverandører mv. og beskytter disse personer mod uautoriseret brug og opbevaring af disse
oplysninger.

-

Denne politik beskriver Symmetrys mål for behandling og beskyttelse af personfølsomme
oplysninger.

-

Vi indsamler data for at kunne leve op til vores krav overfor SKAT og Finanstilsynet samt ifht.
hvidvaskningslovens og selskabslovens bestemmelser.

Vigtige procedurer og definitioner:
-

Personoplysninger defineres som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar
fysisk person. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan
identificeres, navnlig ved en identifikator eller et eller flere elementer, der (set i sammenhæng) er
særlige for en fysisk persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller
sociale identitet.

-

Der skal endvidere være procedurer, der tager hånd om, at personoplysninger behandles på en måde,
der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod
uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under
anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

-

Al behandling af personoplysninger hos Symmetry skal foretages på baggrund af et lovligt
behandlingsgrundlag. Der skal derfor altid tages stilling til, hvilket behandlingsgrundlag der er gældende
for en behandling.

-

Hvis en person har afgivet samtykke til, at selskaber i Symmetry kan behandle oplysninger om den
pågældende, kan den registrerede person til enhver tid trække sit samtykke tilbage igen. Det er vigtigt
for Symmetry, at det altid respekteres, at en registreret person vælger at tilbagetrække sit samtykke til
behandling.

-

Alle registrerede personer har ret til at opnå indsigt i behandlingen af deres personoplysninger, hvis de
anmoder herom. De registrerede personer har som udgangspunkt ret til at blive informeret om, til
hvilke formål personoplysninger behandles, hvilke kategorier af personoplysninger der behandles om
dem, og hvem der modtager personoplysningerne. Der kan dog være undtagelser, der i specifikke
situationer indebærer, at der kan ske begrænsninger i denne ret.
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-

Symmetry anvender en række leverandører, og det forekommer at personoplysninger overføres til
vores leverandører som led i deres levering af ydelser til Symmetry. I Symmetrys tilfælde er det primært
leverandører af vores cloud service der har adgang til personfølsomme oplysninger opbevaret på denne.

-

Det er Symmetrys ansvar at der udføres en overordnet risikovurdering af trusselbilledet mod
persondataområdet hos Symmetry.

-

Ved risikovurderingen skal Symmetry vurdere, hvilke risici i forhold til registrerede personers
rettigheder - og herunder frihedsrettigheder - der er forbundet med behandlingen af personoplysninger,
samt vurdere sandsynligheden for risikoens indtræden og risikoens alvor. Risikoen vurderes med
udgangspunkt i behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål og evalueres ud fra objektive
kriterier, hvorefter det fastslås, om behandlingen af personoplysningerne indebærer en lav risiko eller
en høj risiko.

-

Det overordnede risikobillede skal resultere i angivelse af specifikke tiltag som kan implementeres i
Symmetry for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for databeskyttelse. De specifikke tiltag kan
både have til formål at undgå, at den pågældende risiko indtræder, og at reducere konsekvenserne af,
at risikoen måtte indtræde.

-

Direktionen og bestyrelsen i Symmetry er bemyndiget til at tage denne politik op til revision, når det
vurderes relevant og minimum 1 gang årligt

Symmetrys politikker for behandling af personfølsomme data:

1) Hos Symmetry vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle forskellige
personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om hvilke oplysninger om dig, vi
indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.
2) Når du benytter Selskabets hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler
Selskabet som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig. Formålet med disse er overordnet
administration af oplysninger om dig som investor. Symmetrys hjemmeside anvender ikke cookies og
gemmer ikke oplysninger om websidens brugere.
3) Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den
aftale vi har indgået med dig som investor i Symmetry, herunder at kunne kontakte dig og levere de
produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi
bliver pålagt det af øvrige myndigheder (eksempelvis Finanstilsynet pga. FAIF loven).
4) Når du investerer i Symmetry Invest A/S, modtager vi personfølsomme oplysninger om dig,
herunder CPR-numre mv. Symmetry gemmer og opbevarer personfølsomme data (herunder CPRnumre) på vores investorer. Oplysningerne opbevares elektronisk på en cloudserver. Det er kun
Symmetrys direktør der har adgang til disse data.
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5) Alle investorer har ret til at få udleveret selskabets ejerbog jf. selskabslovens bestemmelser herom.
Alle investorer kan dermed få adgang til personfølsomme oplysninger om øvrige investorer. Alle
investorer der får adgang til personfølsomme oplysninger er forpligtet til at behandle disse fuldt
fortroligt i overensstemmelse med Symmetrys regler herom.
6) Symmetry kan i enkelte tilfælde blive påkrævet at dele oplysningerne med vores pengeinstitutter
og brokere. Vi vil i de tilfælde orientere dem omkring brugen af personfølsomme oplysninger.
Symmetry kan samtidig blive nødvendiget til at dele personfølsomme oplysninger med advokater
og revisorer.
7) Symmetry vil ikke dele personfølsomme data udover til offentlige myndigheder/organer der
forespørger os herom. Det er primært SKAT og Finanstilsynet som kan forespørge om/løbende
forlanger oplysninger omkring investorer.
8) Træder investorer ud af Symmetry modtager vi investors kontonummer der ligeledes indgår som
personfølsom oplysning.

Klager over informationsindsamling og -anvendelse
Symmetry er som dataansvarlig underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige
oplysninger. Persondataloven administreres af datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv som
følge af interaktionen med Symmetry, kan du klage til Datatilsynet over Symmetrys praksis.

