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PRIVATLIVSPOLITIK FOR AKTIONÆRER I INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

Nærværende privatlivspolitik er udarbejdet for at give dig som aktionær i Investeringsselskabet Luxor A/S, Frederiksborg-

gade 50, 4. sal, 1360 København K, CVR-nr. 49639910, Telefonnummer: 3332 5015 ("Luxor"), informationer om, hvilke 

personoplysninger Luxor behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i tilknytning hertil. 
 

1. Henvendelser og klage 

 

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Ibbi Kaas på e-mail ik@luxor.dk.   

Hvis du vil indgive en klage, kan du kontakte Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borger-
gade 28, 5, 1300, København K, Telefonnummer: +45 33 19 32 00, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Hjemmeside:  
www.datatilsynet.dk.  
 

Almindelige personoplysninger 

Luxor behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mail og telefonnum-

mer. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger om dig er at identificere dig i forbindelse med udbetaling 

af udbytte. Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er Luxors legitime interesse i at 

behandle disse personoplysninger til brug for entydig identifikation af dig, som antages at gå forud for dine interesser, 

jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

 

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) 

Luxor behandler ikke følsomme personoplysninger om dig som aktionær.  

 

CPR-nummer  

Luxor behandler oplysninger om dit CPR-nummer i forbindelse med udbetaling af udbytte til dig. En sådan håndtering 

sker for at overholde en retlig forpligtelse, såsom indberetning af visse informationer til SKAT, jf. databeskyttelseslo-

vens § 11, stk. 2, nr. 1. 

2. Modtagere af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder eller politiet, hvis Luxor anmodes herom. 

 

Herudover har Luxor antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Luxor. Disse databe-

handlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine person-

oplysninger på vegne af Luxor for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Luxor, og databehandleren må der-

for ikke anvende oplysningerne til egne formål. 

3. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande 

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer Luxor et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en 

sådan overførsel enten ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontrakter, som modtageren er bundet af, eller 

ved anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer, som f.eks. EU-U.S. Privacy Shield.  

4. Periode for opbevaring 

Luxor opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Personoplysninger, som indgår i Luxors regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår regn-

skabsmaterialet vedrører. 
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5. Dine rettigheder som den registrerede 

Du har som den registrerede: 

 ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Luxor behandler om dig; 

 ret til at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige; 

 ret til sletning, hvis visse betingelser er opfyldt; 

 ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;  

 ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden 

dataansvarlig virksomhed uden hindring fra Luxor, hvis dette er teknisk muligt; 

 ret til indsigelse; samt  

 ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Datatilsynet har udgivet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan læse mere herom på: 
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/vejledning-om-de-registreredes-rettigheder/ 
 

6. Ændring af privatlivspolitik for Luxor og dato for den seneste version 

Nærværende privatlivspolitik gælder fra 25. maj 2018 og kan ændres af Luxor uden varsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dato for den seneste version af denne privatlivspolitik: 23.05.2018  

 


