Klientrelationer - Kromann Reumert behandler personoplysninger om dig som led i opbygning eller etablering af et
klientforhold

Hvornår

Typer af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Modtagere

CRM - Opbygning af
potentielle eller pleje af
nuværende
klientrelationer og
relationer til
samarbejdspartnere,
netværk mv.

Navn, virksomhed, adresse,
titel, e- mailadresse,
telefonnummer, hvilket netværk
vedkommende eventuelt
deltager i, hvor kontakten til
vedkommende er opstået og i
visse tilfælde relevante
mærkedage, såsom
mærkedage, jubilæum mv.

Vi indsamler,
bruger og
opbevarer
oplysningerne
for at opnå viden
om dig,
herunder
opbygge, pleje
og bibeholde
vores relationer
til dig og din
virksomhed.

Retsgrundlaget er kontrakten
mellem Kromann Reumert og
klienten jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra b og
Kromann Reumerts legitime
interesser, herunder
etablering og pleje af
klientrelationer, jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne
opbevares, så længe de
har relevans i forhold til
den eksisterende eller
potentielle
klientrelation, og i en
efterfølgende periode
på op til 6 måneder.

Kromann Reumert
videregiver ikke dine
personoplysninger til
tredjeparter,
medmindre vi er retlig
forpligtet til
videregivelsen,
herunder f.eks.
videregivelse til
offentlige myndigheder.

Disse personoplysninger
behandler vi typisk kun, hvis du
vælger frivilligt at give dem til
os, f.eks. i din autosignatur i
forbindelse med emailkorrespondance, udlevering
af visitkort mv.
Vi kan også indsamle
personoplysningerne fra andre
end dig, f.eks. offentligt
tilgængelige kilder såsom din
arbejdsgivers hjemmeside,
LinkedIn.com, CVR.dk, BIQ.dk
mv. I disse tilfælde får du
direkte besked om indsamlingen
pr. e-mail eller telefon.

Hvornår

Typer af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Modtagere

Etablering af
klientforhold, herunder
oprettelse af sager i
vores interne
sagssystem

Navn, adresse, virksomhed, titel
og e-mailadresse på henholdsvis
klienter og eventuelle
modparter.

Vi behandler
oplysningerne
for at etablere et
klientforhold og
udpege den
relevante
kontaktperson
hos
virksomheden
eller en
privatperson,
herunder som
led i sagsstyring,
kontraktstyring
og fakturering.
Hertil behandler
vi oplysninger
om eventuelle
modparter af
hensyn til
konflikttjek.

Retsgrundlaget er Kromann
Reumerts legitime interesser,
herunder etablering af
klientforhold, sagsstyring,
kontraktstyring samt rettidig
og korrekt fakturering, jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne
opbevares under hele
klientforholdets beståen
og i en efterfølgende
periode på 10 år,
medmindre der er
særlige
omstændigheder, der
gør det nødvendigt at
opbevare
personoplysningerne i
kortere eller længere
tid.

Kromann Reumert
videregiver ikke dine
personoplysninger til
tredjeparter,
medmindre vi er retlig
forpligtet til
videregivelsen, f.eks.
over for din arbejdsgiver
eller offentlige
myndigheder.

Hvornår

Typer af personoplysninger

Formål

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Modtagere

Lovpligtig hvidvasktjek

Navn, hjemmeadresse, titel
samt pasoplysninger og/eller
kørekortoplysninger, som
indeholder dit CPR-nummer.

Vi behandler
oplysningerne
for at
tilvejebringe
dokumentation
for foretaget
hvidvasktjek
efter
hvidvaskloven.

Retsgrundlaget er Kromann
Reumerts retlige forpligtelse i
henhold til den til enhver tid
gældende hvidvasklov, jf.
databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra c.

Personoplysningerne
opbevares under hele
klientforholdets beståen
og i en efterfølgende
periode på 5 år som
påkrævet ifølge
hvidvaskloven.

Kromann Reumert
videregiver ikke dine
personoplysninger til
tredjeparter,
medmindre vi er
forpligtet til
videregivelsen, f.eks.
over for din arbejdsgiver
eller offentlige
myndigheder.

CPR-nummer vil blive
behandlet, når det er
nødvendigt for entydigt
identifikation, og når dette er
påkrævet ved lov, jf.

databeskyttelseslovens § 11,
stk. 2, nr. 1.

