
 

Privatlivspolitik 

Formål med behandling og retsgrundlaget  

Crowdton A/S beskytter og respekterer dit privatliv. Vi behandler persondata forsvarligt og            

hensigtsmæssigt. Med denne privatlivspolitik ønsker vi at oplyse vores kunder om, hvilke            

personoplysninger der behandles i Crowdton A/S. Vi oplyser også, hvorfor vi har brug for              

oplysningerne og om dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne. 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk            

person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til                   

en person. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer eller billeder og dynamiske              

IP-adresser.  

Privatlivspolitikken omfatter både behandling af personoplysninger i forbindelse med besøg af           

Crowdton A/S hjemmeside og ved investering i Crowdton A/S.  

Indholdsfortegnelse 
Vores identitet og kontaktoplysninger 2 

Besøg på Crowdton A/S hjemmeside 2 

1. Hvornår og hvilke persondata indsamler vi? 2 

1.1. Oplysning, vi indsamler 3 

1.2. Hvor kommer oplysningerne fra? 3 

1.3. Opbevaring 3 

1.4. Automatiske afgørelser, herunder profilering 3 

2. Videregivelse og overførsel 3 

2.1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 3 

3. Dine rettigheder 3 

3.1. Retten til at trække samtykke tilbage 3 

3.2. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 3 

3.3. Ret til berigtigelse (rettelse) 4 

3.4. Ret til sletning 4 

3.5. Ret til begrænsning af behandling 4 

Side 1 af 8 

 
 

 



 

3.6. Ret til indsigelse 4 

3.7. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 4 

Investering i Crowdton A/S 4 

1. Hvornår og hvilke persondata indsamler vi? 4 

1.1.  Oplysninger, vi får fra dig 4 

1.2. Oplysninger om dig, vi får fra andre 5 

1.3. Opbevaring 5 

2. Videregivelse og overførsel 5 

3. Dine rettigheder 5 

3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 6 

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 6 

3.3 Ret til sletning 6 

3.4 Ret til begrænsning af behandling 6 

3.5 Ret til indsigelse 6 

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 6 

Klage 6 

Ændringer i Privatlivspolitikken 6 

 

Besøg på Crowdton A/S hjemmeside  

Vores identitet og kontaktoplysninger 
Crowdton A/S er en dansk virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under            

CVR-nr.  41277793.  

Vi er dataansvarlige - Sådan kontakter du os:  

Crowdton A/S 

Adresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 

E-mail: support@crowdton.com  

Tlf.: +45 7874 1200 
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Crowdton A/S har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Vi har derimod en person, der er ansvarlig for               
alle spørgsmål vedrørende Obton A/S anvendelse af personoplysninger: gdpr@crowdton.com  

 

1. Hvornår og hvilke persondata indsamler vi? 

Personoplysninger bruges først og fremmest til at skabe et større kendskab til            

hjemmesidebrugernes interesser. Vi indsamler således oplysninger om dig, så vi kan vise dig             

relevant indhold og markedsføringsmateriale. 

Vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Vi indsamler således aldrig            

personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere               

dig, investeret i et produkt eller deltage i en undersøgelse, hentet en guide, deltaget i en                

konkurrence eller fået adgang til beskyttet indhold mv. 

1.1. Oplysning, vi indsamler  

Vi indsamler almindelige personoplysninger gennem hjemmesiden såsom navn, mail og adresse           

samt interesser i relation til vores service. 

1.2. Hvor kommer oplysningerne fra? 

Personoplysningerne stammer fra vores hjemmeside. Vi kombinerer personoplysninger fra         

hjemmesiden med generelle oplysninger om lignende personer gennem analysetjenester og          

sociale medier for at danne os et bedre billede af dine interesser. 

1.3. Opbevaring 

Dine personoplysninger opbevares i to år efter de cookies, der indsamler personoplysningerne, er             

slettet. Sletning sker dog så snart, du beder om det, hvis vi er forpligtet hertil efter                

databeskyttelsesforordningen. 

Samtykke opbevares i fem år, efter det senest er anvendt, da vi er forpligtede til at kunne                 

dokumentere, at du har givet samtykke, og da forældelsesfristen for overtrædelse af            

databeskyttelsesforordningen er fem år. 

1.4. Automatiske afgørelser og profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering. 

 

2. Videregivelse og overførsel  

Personoplysningerne deles med tredjeparter, der hjælper os med at analysere          

personoplysningerne, så vi kan målrette vores markedsføring. Eksempelvis behandler vi          
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personoplysninger fra hjemmesiden til at sikre, at vi sender markedsføring ud til lignende personer              

gennem Facebook. 

Personoplysningerne behandles desuden på vores vegne af vores it-leverandører         

(databehandlere). 

2.1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi sender personoplysninger til tredjelande udenfor EU. Grundlaget er EU – U.S. Privacy Shield,              

hvis ikke det sker på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. 

 

3. Dine rettigheder 

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen,          

har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se ovenfor). 

3.1. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger i vores cookiebanner. 

3.2. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

3.3. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

3.4. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores                 

almindelige generelle sletning indtræffer. 

3.5. Ret til begrænsning af behandling  

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har                

ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra               

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende               

eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

3.6. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Crowdton A/S behandling af dine                

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte             

markedsføring.  
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3.7. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt               

anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig             

til en anden uden hindring. 

 

Investering i Crowdton A/S 

Vores identitet og kontaktoplysninger 
Crowdton A/S og Lendino A/S er danske virksomheder registreret i Det Centrale            

Virksomhedsregister under CVR-nr.  41277793 og CVR-nr. 35654135.  

Vi er dataansvarlige - Sådan kontakter du os:  

Crowdton A/S 

Adresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 

E-mail: support@crowdton.com  

Tlf.: +45 7874 1200 

 

Lendino A/S 

Adresse: Applebys Plads 7, 1411 København K 

E-mail: info@lendino.dk 

Tlf.: +45 7027 0250  

Crowdton A/S og Lendino A/S har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Crowdton A/S har derimod en              
person, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende Obton A/S anvendelse af            
personoplysninger: gdpr@crowdton.com  

 

1. Hvornår og hvilke persondata indsamler vi? 

Crowdton A/S indsamler personoplysninger om vores kunder. Vi behandler personoplysninger i           

forbindelse med administration af din investering samt til brug for Crowdton A/S lovpligtige             

indberetninger. Vi behandler også oplysningerne for at kunne sikre korrekt, kundeadministration og            

intern risikostyring. Hvis du giver samtykke hertil, behandles oplysningerne også til statistiske- og             

markedsføringsmæssige formål. 
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1.1.  Oplysninger, vi får fra dig  

Både når du bliver kunde, og mens du er kunde, skal Crowdton A/S og Lendino A/S have visse                  

oplysninger om dig.  

Når du bliver kunde hos Crowdton A/S, beder vi om en række oplysninger om dig herunder dit                 

navn, adresse og CPR-nr. Du skal dokumentere oplysningerne ved at fremsende dit pas eller              

anden officiel billedlegitimation, der indeholder dit CPR-nr. Crowdton A/S er underlagt lovgivning            

som kræver, at vi skal kende dine formål med og det forventede omfang af dit kundeforhold hos                 

os. Vi skal indhente oplysninger om, hvor dine investerede midler stammer fra. Tillige skal vi vide,                

om du er en politisk eksponeret person (forkortet PEP) eller nærtstående person til en PEP. Dette                

følger af hvidvaskloven, som Crowdton A/S er omfattet af. Vi anvender bl.a. CIQ til PEP screening.  

Er du erhvervskunde indhenter vi oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende            

ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.  

De oplysninger vi indhenter for at opfylde hvidvaskloven, behandler vi udelukkende med henblik på              

forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.  

For at sikre at vi altid har korrekte oplysninger om dig, er det vigtigt, at du løbende holder os                   

orienteret om eventuelle ændringer. 

1.2. Oplysninger om dig, vi får fra andre 

Udover de oplysninger, du selv giver os, indhenter Crowdton A/S personoplysninger fra offentlige             

personregistre såsom Det Centrale Personregister og CIQ, med henblik på at kontrollere at de              

personoplysninger, vi har, er korrekte. 

1.3. Opbevaring  

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet                 

indsamlet, behandlet og opbevaret til.  

De oplysninger, vi har indhentet i henhold til hvidvaskloven, herunder kopi af foreviste             

legitimationsdokumenter opbevarer vi, så længe kundeforholdet består, og op til 5 år efter dette er               

afsluttet. Crowdton A/S er også retligt forpligtet til at opbevare andre oplysninger, dokumenter og              

registreringer, vi indhenter eller foretager for at opfylde hvidvaskloven.  
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2. Videregivelse og overførsel  

Videregivelse af personoplysninger til pengeinstitutter og andre finansielle infrastrukturselskaber         

sker kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig, fx sagsbehandling                 

eller betalingsformidling.  

Vi kan videregive dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber, i det omfang vi har              

hjemmel (retligt grundlag, lovgrundlag eller samtykke) til brug for eksempel markedsføring,           

risikostyring og administration.  

Crowdton A/S videregiver kun oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang             

lovgivningen kræver det af os. Det gælder fx Finanstilsynet i henhold til bl.a. lov om betalinger,                

SØIK i henhold til hvidvaskloven, samt SKAT i henhold til skattekontrolloven. Crowdton A/S er              

videre forpligtet til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. politi eller andre             

myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at                

udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller domstols- og myndighedsafgørelser. 

Vi overfører personoplysninger til banker samt databehandlere i forbindelse med løbende           

kundekendskabsprocedurer, hvor vores kundeoplysninger kontrolleres op imod EU’s terror lister og           

Finanstilsynets liste over politisk eksponerede personer. Vi sælger ikke dine oplysninger til            

tredjemand.  

 

3. Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af             

oplysninger om dig.  

3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.  

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

3.3 Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores                 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

3.4 Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har                

ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra               
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opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende               

eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

3.5 Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Crowdton A/S behandling af dine                

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte             

markedsføring.  

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt               

anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig             

til en anden uden hindring. 

 

Klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler                   

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk eller          

på https://borger.dk  

Ændringer i Privatlivspolitikken  

Denne politik er gældende fra 1. april 2020.  

Vi orienterer dig via en notifikation i et nyhedsbrev, hvis vi ændrer væsentligt i politikken, og en                 

opdateret version af denne er altid tilgængelig på vores www.crowdton.com 
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