
Studie Nord ApS 

Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere 
 

 
Denne politik er gældende: Studie Nord et selskab i B. Arp-Hansen -koncernen 
 
• Studie Nord ApS, Cvr.nr. 41647469 

 
 
1. Studie Nord som dataansvarlig 

 
Ad 1 – Studie Nords aktiviteter. 
 

Studie Nord arbejder med udlejning af studie lokaler til private og erhverv, kundeservice. 
 
Studie Nord behandler personoplysninger vedrørende kunder og kontaktpersoner hos kunder og 
samarbejdspartnere. 

 
Studie Nord er i den forbindelse dataansvarlig for oplysninger i relation til selskabets medarbejdere. 
 

Studie Nord udfører ikke administrationsopgaver for andre, og har derfor ikke aktiviteter som 
databehandler for andre dataansvarlige. 
 

 
2. Hvordan indsamler Studie Nord personoplysninger 
 

Studie Nord modtager typisk oplysninger om personer på følgende vis: 
 
• Direkte fra samarbejdspartnere som led i det aftalte samarbejde. 

• Fra offentlige myndigheder. 
• Fra andre rådgivere, der har tilknytning til selskabernes aktiviteter, f.eks. banker, 

pensionsselskaber, forsikringsselskaber, advokater, revisorer og ejendomsmæglere. 

 
 
3. Hvilke informationer indsamler Studie Nord 

 
Studie Nord indsamler bl.a. følgende personoplysninger: 
 

• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og andre almindelige 
personoplysninger 

• Oplysninger om bankforbindelser og bankkonto nr. 

• Oplysninger om økonomiske forhold, såfremt dette er relevant for samarbejdet. 
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Studie Nord behandler også oplysninger om kontaktpersoner og samarbejdspartnere som 

personoplysninger. 
 
Cpr. nr. for personer behandler Studie Nord også, i det omfang cpr. nr. er krævet af offentlige 

myndigheder såsom Erhvervsstyrelsen, herunder CVR-registret og ejer registret, SKAT, 
Tinglysningsretten eller andre til brug for identifikation af konkrete personer som led i 
investeringsvirksomhed og samarbejder. 

 
 
4. Hvad er formålet med Studie Nords indsamling af disse oplysninger? 

 
Studie Nord indsamler udelukkende oplysninger til administration af samarbejder og kontrakter, i 
relation til investeringer, mulige nye samarbejder, samt i relation til administration af 
ansættelsesforhold for medarbejdere i Studie Nord og moderselskabet. 

 
Der er udarbejdet en særskilt persondatapolitik for medarbejderne i Studie Nord.  
 

 
5. Det juridiske grundlag for behandlingen 
 

Grundlaget for Studie Nords indsamling og behandling af personoplysninger er samarbejdsaftaler og 
aftaler om investeringer og parternes interesser i at etablere eventuelle nye samarbejder og 
vurderinger. 

 
I visse tilfælde vil indsamling og behandling af personoplysninger have lovgivning og administrative 
forskrifter som grundlag. 

 
 
6. Studie Nord videregivelse af personlige oplysninger 

 
Studie Nord videregiver og overlader personlige oplysninger til samarbejdspartnere, herunder 

● B- Arp-Hansen Trading ApS. 
● Ejendomsselskab 3.  
● Advokat Mark Thorsen. 
● Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab  
● E-Boks A/S 
● Catering 
● Musikkere 
● Teknikkere 
● Wavemakers ApS 
● Lyd teknikkere 
● Adobe Inc. 
og rådgivere hvis dette er relevant og sagligt begrundet i lovkrav eller samarbejdsforhold eller aftaler om                
investeringer. 
Navne og adresser deles på hjemmesiden studie-nord.dk 
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Studie Nord benytter databehandlere placeret i Danmark til at understøtte forretningen i form af 
bogføringssystemer, og lønsystemer, e-mail, telefon m.v., til hvilke Studie Nord i visse situationer 
overlader personoplysninger. Tilsvarende gælder for leverandører af serviceydelser som banker, 

forsikringsselskaber og ekstern rådgivningsbistand fra advokater, revisorer mv.  
 
Studie Nord har hvor relevant indgået databehandleraftaler med sådanne databehandlere, til hvem 

Studie Nord overlader personoplysninger til behandling. Studie Nord begrænser omfanget og karakteren 
af de personoplysninger, der overlades til sådanne databehandlere, som dette er praktisk muligt. 
 

Oplysninger om cpr. nr. videregiver Studie Nord alene til myndigheder og samarbejdspartnere, såfremt 
dette er nødvendigt for opfyldelse af lovkrav eller krav i henhold til andre administrative forskrifter. 
 

Personfølsomme oplysninger behandles kun i konkrete tilfælde med forudgående udtrykkeligt 
samtykke.  
 

 
7. De registrerede personers rettigheder 
 

I henhold til persondataforordningen har de personer, for hvilke Studie Nord behandler oplysninger, en 
række rettigheder. 
 

Som en person, der har registreret personoplysninger hos Studie Nord, har du således: 
 
• ret til at indsigt i, hvilke personoplysninger Studie Nord behandler om dig, 

• ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Studie Nord behandler om dig, 
• ret til at få slettet de personoplysninger, Studie Nord har registreret om dig, idet [Navn på 

selskab] efter anmodning sletter sådanne oplysninger, som Studie Nord ikke efter lov eller andre 
saglige formål er forpligtet eller berettiget til at gemme og 

• ret til at tilbagekalde et samtykke vedrørende behandling af følsomme personoplysninger, og 
måtte have givet Studie Nord, hvilket betyder, at denne behandling herefter ophører, 
medmindre Studie Nord efter lovgivningen er pålagt at behandle disse personoplysninger. 

 
Adgangen til personoplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers 
privatlivsbeskyttelse eller af hensyn til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

 
Du kan ved skriftlig anmodning til Studie Nord enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få 
ajourført dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger eller få 

slettet dine personoplysninger. 
 
Anmodningen skal underskrives af dig og skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og 

e-mailadresse. 
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Du kan også få udleveret oplysningerne i en tilgængelig, elektronisk form (dataportabilitet). 

 
Du kan også kontakte Julie Charleson på telefon + 45 31 66 60 36, på e-mail julie@studie-nord.dk eller 
ved brev til adressen Studie Nord, Topstykket 25, 3460 Birkerød, hvis du mener, at Studie Nord 

behandler dine persondata i strid med forordningens bestemmelser eller lovgivningen i øvrigt. 
 
Hvis din indsigelse er berettiget, stopper Studie Nord med behandlingen og sletter dine data, 

medmindre Studie Nord er forpligtet til at opbevare dem efter lovgivningen eller ud fra karakteren af 
samarbejdet i øvrigt. 
 

Endelig har du ret til at klage over Studie Nord behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. En 
sådan klage kan indsendes til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, Borgergade 28, 5., 1300 København K, 
tlf. 33 19 32 00. 
 

 
8. Opbevaringssikkerhed 
 

Studie Nord tilstræber en høj grad af sikkerhed omkring de personoplysninger, som Studie Nord 
behandler. 
 

Tiltag til sikkerhed omfatter bl.a. aflåsning af lokaler, opbevaring af eventuelle personfølsomme 
oplysninger i aflåste arkivskabe, anvendelse af anerkendte leverandører af administrative systemer for 
anerkendte hosting partnere med fokus på datasikkerhed, anvendelse af login-begrænsninger, således 

at det alene er medarbejdere, der har behov for personoplysningerne som led i deres arbejde, der også 
kan få adgang til personoplysningerne. 
 

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for de registrerede for diskrimination, ID-tyveri, 
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Studie Nord underrette dig om 
sikkerhedsbruddet hurtigst muligt. 

 
Endelig har Studie Nord indarbejdet sletteprocedurer for personoplysninger, der omfatter 
personoplysninger både i e-mails, dokumenter m.v. 

 
Disse sletteprocedurer tager udgangspunkt i at alle personoplysninger slettes senest 5 år efter den 
seneste kontakt, eller brug af oplysninger. 

 
 
9. Cookies 

 
Studie Nord anvender ikke cookies. 
 
 

10. Kontakt 
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https://www.datatilsynet.dk/kontakt/ring-til-os/


Såfremt du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Studie Nord behandling af personoplysninger, 

kan du henvende dig til Julie Charleson på e-mail: julie@studie-nord.dk, og tlf. + 45 31 66 60 36 eller 
adressen Topstykket 25, 3460 Birkerød. 
 

Studie Nord ApS 
 
Birger Arp-Hansen 

 
December 2020 
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