
Persondatapolitik 
 

 
Den Dataansvarlige  

Den dataansvarlige er den til enhver tid tegningsansvarlige, i henhold til oplysning i CVR registeret. Hos Quorum er 

den dataansvarlige Managing Partner. Du kan til enhver tid sende en e-mail til adressen lwj@quorum.dk og anmode 

om indsigt i hvilke data, Quorum opbevarer om dig. Vi vil derefter sende dig en udførlig og læsbar oversigt indenfor en 

måned. Ønsker du at få slettet dine data skal du blot sende os en anmodning herom. 

Formål med Behandling & Videre sendelse  
Data indsamles, opbevares, behandles og videresendes alene med det formål at bibeholde en professionel relation 
eller i forbindelse med kommunikation omkring løsning af en konsulentopgave. 
Data bruges ikke til anden form for videresalg, og Quorum forpligter sig til at søge specifik samtykke i forbindelse med 
anden brug.  
 

Data Behandling & Videre sendelse  
 
INDSAMLING OG SAMTYKKE 
Data indsamles alene via materiale fremsendt af kundens medarbejdere, på frivilligt basis og til defineret formål.  
 
Ved at udlevere kontaktoplysninger eller sende digital eller fysisk kommunikation til en af Quorums medarbejdere vil 
dette blive opfattet som et samtykke til at opbevare og behandle data efter denne politik.   
 
Dette samtykke, gives så længe data samt formål er i henhold til den nedenfor beskrevne BEHANDLING, og Quorum 
Consulting er forpligtiget til at informere den registrerede samt sikre sletning, og/eller nyt samtykke ved andet formål. 
Quorum foretager årligt en vurdering af om opbevaret data fortsat har et formål og sletter disse hvis dette ikke er 
tilfældet. 
 
Indsamling af andet data end gængse kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnr.) kræver særskilt samtykke. 
 
OPBEVARING  
Data opbevares i Quorum ejet/licenseret CV baser og storage, som kan være, eMails, Centrale Servers og relevante 
Cloud løsninger (Office365/Drop-Box), alle implementeret med nødvendig adgangskontrol og sikkerhed.  
 
BEHANDLING  
Ved behandling, forstås brug af det indsamlede materiale til brug for almindelig kommunikation omkring 
opgaveløsning eller opbygning af en samarbejdsrelation. 
 
Skal Quorum for at kunne udføre opgaven behandle persondata der går ud over gængs kommunikation etableres en 
særskilt databehandleraftale med underliggende databehandlingsinstruks der konkret beskriver hvordan Quorum 
håndterer dette. 
 
VIDERESENDELSE  
Indsamlet, opbevaret og behandlet data, videresendes alene til samarbejdspartnere og mulige kunder i forbindelse 
med en potential og/eller konkret opgave.  
 
Som dataansvarlig, vil Quorum sikre at data ikke indeholder følsomme information, eller anden data defineret som 
særlig følsom data i gældende vejledning.  
 
 

Den Registreredes Rettigheder  
Som registrerede, har du en række rettigheder i henhold til ovenstående regulativ og vejledning fra Datatilsynet. Disse 
er:  



1. Den registrerede kan til enhver tid bede om indsigt omkring hvilken data der opbevares, hvordan behandling 
foregår samt til hvem data er videresendt  

2. Den registrerede kan til enhver tid gøre indsigelse og kræve relevante rettelser for at sikre rigtighed  

3. Den registrerede kan til enhver tid bede Quorum Consulting PS overføre data til anden part, på vegne af den 
registrerede  

4. Den registrerede kan til enhver tid bede Quorum Consulting PS slette al data, indsamlet, opbevaret og behandlet. 
Quorum Consulting PS har derefter pligt til at slette al data der findes tilgængelig, inklusiv men ikke begrænset til 
eMails og data i storage  

5. Den registrerede kan til enhver tid trække godkendelse af samtykke tilbage og forlange sletning af al data i henhold 
til ovenstående.  

6. Den registrerede kan til enhver tid henvende sig til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf: 3319 3200 
eller via eMail dt@datatilsynet.dk, for yderligere information og i tilfælde af eventuelle tvivlsspørgsmål.  

 
 


