Politik for overholdelse af

Persondataforordningen
hos
Gottlieb+Partners A/S
Indledning
Gottlieb+Partners A/S (GP) kommer som ejendomsstrateger/rådgivere i besiddelse af
personfølsomme data i forbindelse med kontakten til kunder, indgåelse af formidlingsaftaler,
udarbejdelse af købsaftaler, lejekontrakter, vurderinger m.v. og i naturlig forlængelse af at
overholde ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme”
(hvidvaskloven) (LOV nr. 651 af 08/06/2017). Det er vigtig for GP, at alle vores kunder er
trygge ved, hvordan persondata opbevares og anvendes hos og af GP.
Af personfølsomme data GP kommer i besiddelse af kan nævnes: Personoplysninger som navn,
adresse, telefonnummer, mailadresser, personnumre, tegningsregler, virksomhedsregnskaber,
tingbogsudskrifter, BBR-meddelelser, legitimationskort som kørekort og pas m.fl.
For at tilsikre at GP´s kunder er trygge i forbindelse overdragelse af personfølsomme data til
GP, har GP udarbejdet nedenstående, som beskriver hvordan GP håndtere data og overholder
Persondataforordningen (GDPR = General Data Protection Regulation).
Dataansvarlige
Den dataansvarlige er:
Gottlieb+Partners A/S
Rungstedvej 13
2970 Hørsholm
T: 8877 4045
E: info@gottliebpartners.dk

Indsamling
Ved indgåelse af formidlingsaftaler, lejekontrakter, købsaftaler og andre aftaler, hvor der sker
en økonomisk transaktion, skal GP for at overholde gældende lovgrundlag sikre sig, at GP

kender identiteten på de personer, der indgår disse aftaler og, at GP kender identiteten på de
ultimative ejere af virksomheder, der indgår i aftalerne.
Opbevaring og brug
GP opbevarer og bruger kun persondata på et lovligt grundlag.
Det vil sige efter samtykke, som er givet i forbindelse med tiltrædelse af aftale eller kontrakt.
Eller ved at udfylde formular i forbindelse med ønske om tilsendelse af prospekter og andet
materiale på ejendomme, der formidles via GP.
Det er nødvendigt for GP, at indhente og behandle personfølsomme data for at kunne servicere
opdragsgivere og kunder eksempelvis når der skal udarbejdes købsaftaler, lejekontrakter,
vurderinger, fakturering og tinglysning af skøde. Men også for at kunne fremsende prospekt og
for at kunne etablere besigtigelser og fremvisninger, er det vigtig, at GP kender navn og
telefonnummer på kunderne.
Nogle persondata er GP retligt forpligtet til at gemme. Eksempelvis skal GP jf. Hvidvasklovens
§ 23 gemme identitetsoplysninger i mindst 5 år efter, at et kundeforhold er ophørt.
Oplysninger opbevares elektronisk på GP´s server i arkiv under den sag, som oplysningerne
vedrører.
Efter udløb af kundeforholdet og udløb af den retlige forpligtelse til at gemme data, vil data
blive slettet fra GP´s server.
GP´s ansatte og tilknyttede konsulenter er alle underlagt tavshedspligt og almindelige regler
og love eksempelvis lov om markedsføring.
Deling af persondata
For at fuldføre GP´s opgaver – eksempelvis ved formidling af et salg af en ejendom – vil GP
være nødsaget til at videregive personfølsomme data til medvirkende rådgivere og instanser
som advokater, revisorer, banker, kreditforeninger, tinglysningen m.fl.
Personfølsomme data vil ALDRIG blive videregivet uden din viden og accept.
Dine rettigheder
I forhold til de persondata, som GP har om dig, har du i henhold til databeskyttelseslovgivningen en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Blandt andet har du retten til at
få at vide, hvilke oplysninger, som GP har om dig, du har retten til at gøre indsigelse mod
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behandlingen af de personoplysninger, som GP har om dig, retten til at tilbagekalde et
eventuelt samtykke og retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
Kontakt oplysninger til GP
Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan GP behandler personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte os på info@gottliebpartners.dk eller
ringe til os på +45 88 77 40 45.
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