Databehandlerforhold - Kromann Reumert behandler i forbindelse med konkrete ydelser personoplysninger på vegne af
vores klienter og anses derfor som databehandler

Hvornår?

Typer af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Modtagere

Whistleblowerordninger

Identitets- og
kontaktoplysninger, virksomhed,
titel og diverse
personoplysninger indeholdt i
anmeldelser af relevante forhold
eller observationer.

Vi behandler
personoplysninger
ne på vegne af
vores klient i
forbindelse med
administration af
klientens
whistleblowerordning.

Kromann Reumert er
databehandler på vegne af
klienten, og det er derfor
klienten, der afgør, på hvilket
retsgrundlag behandlingen
sker.

Personoplysningerne
opbevares, indtil vores
klient træffer beslutning
om sletning af
personoplysningerne.
Anmeldelser der
indgives og vurderes at
være uden for
anvendelsesområdet for
whistleblowerordningen bliver slettet
straks.

Kromann Reumert
videregiver ikke dine
personoplysninger til
tredjeparter,
medmindre klienten
instruerer os herom.
Den anvendte ITløsning udbydes af
vores
samarbejdspartner,
Got Ethics A/S, som af
tekniske og
sikkerhedsmæssige
årsager kan få adgang
til whistleblower
portalen.

Som altovervejende
hovedregel håndteres
indkomne whistlebloweranmeldelser på baggrund af
klientens legitime interesser i
at undersøge evt.
overtrædelse af gældende
lovgivning inden for
ordningens
anvendelsesområde jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra f og
databeskyttelsesloven § 8 stk.
3.

Hvornår?

Typer af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Modtagere

Kromann Reumerts ITværktøjer, såsom
Contract Management
System, hvor Kromann
Reumert opbevarer
personoplysninger på
vegne af klienter

Vi foretager opbevaring af
forskellige typer af kontrakter,
korrespondance og noter på
vegne af virksomheder. Sådanne
dokumenter kan indeholde
følgende personoplysninger om
virksomhedens ejere,

Kromann
Reumerts ITværktøjer,
herunder Contract
Management
System, er ITløsninger, der

Kromann Reumert er
databehandler på vegne af
klienten. Det er derfor
klienten, der afgør, på hvilket
retsgrundlag behandlingen
sker.

Personoplysningerne
opbevares i Kromann
Reumerts Contract
Management System,
indtil klienten træffer
beslutning om sletning
af personoplysningerne.

Kromann Reumert
videregiver ikke dine
personoplysninger til
tredjeparter,
medmindre klienten
instruerer os herom.

bestyrelsesmedlemmer,
medarbejdere, kunder og
leverandører:
kontaktoplysninger,
personaleoplysninger, løn- og
økonomioplysninger,
pasoplysninger, CPR-nummer,
aftalemæssige dispositioner,
erstatningsforhold mv.

understøtter
virksomhedens
kontraktstyring og
bl.a. giver
mulighed for
lagring og
systematisering af
virksomhedens
kontrakter,
korrespondance og
noter.

