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RETNINGSLINJER FOR I HVILKET OMFANG OPLYSNINGER VIDEREGIVES FRA QUENTI ASSET 

MANAGEMENT A/S 

1. Generelt 

Quenti Asset Management A/S ( investeringsforvaltningsselskab i medfør af § 122 i lov 

om finansiel virksomhed (FiL) udarbejde retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives fra 

virksomheden. 

Retningslinjerne skal være offentligt tilgængelige. 

2. Tavshedsligt 

Der gælder for alle ansatte og bestyrelsen i Selskabet, at de ikke uberettiget må videregive fortrolige 

oplysninger, som de er blevet bekendt med under udførelsen af deres hverv, jf. FiL § 117. Reglen skal hindre 

udlevering af fortrolige oplysninger om virksomheden selv, først og fremmest forretnings- og 

driftshemmeligheder, samt beskytte virksomhedens kunder mod videregivelse eller udnyttelse af fortrolige 

oplysninger.  

3. Videregivelse 

Selskabet vil alene videregive sædvanlige kundeoplysninger, der er nødvendige til brug for varetagelsen af 

selskabets administrative opgaver, jf. FiL § 118, stk. 1, (f.eks. oplysninger til et pengeinstitut vedrørende 

konto- og depotforhold i forbindelse med instruktioner om betalinger, depottransaktioner o.l.) eller som er 

pålagt i henhold til lovgivningen. 

Selskabet kan endvidere videregive oplysninger, der er nødvendige for at afregne med samarbejdspartnere. 

Såfremt selskabet skulle have ønske om at videregive private kundeoplysninger, der ligger ud over, hvad der er 

nødvendigt for varetagelsen af selskabets administrative opgaver eller forpligtelser i henhold til lovgivningen, 

må dette ikke ske uden kundens samtykke, jf. FiL § 119.    

4. Indsigt i registrerede oplysninger 

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger Selskabet har om dig. Du kan også få oplyst, hvilke samtykker du har 

givet og hvilke oplysninger, vi dermed kan videregive til hvem ved at henvende dig til compliance@quenti.dk. 

Hvis der er fejl i dine oplysninger, retter vi naturligvis straks fejlen og underretter de andre selskaber m.v., som 

kan have fået forkerte oplysninger. 

5. Klage over Selskabets behandling af oplysninger 

Du kan klage over Selskabets behandling af kundeoplysninger ved at henvende dig til compliance@quenti.dk. 

Der er også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, tlf. 

3319 3200. 
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