Redegørelse for dataetik i henhold til årsregnskabslovens
§99d
I AGF A/S-koncernen er beskyttelse af persondata og politik for datasikkerhed og etik et
højt prioriteret emne. I henhold til årsregnskabslovens § 99d har AGF A/S udarbejdet en
redegørelse for dataetik for regnskabsåret 2021-22 og offentliggjort denne på koncernens
hjemmeside.
Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen for regnskabsperioden 01.07.202130.06.2022.
Politik
AGF A/S har vedtaget en politik for dataetik, som fastsætter de overordnede principper,
der danner grundlaget for, at koncernen behandler data på en etisk, ansvarlig og
gennemsigtig måde.
AGF A/S behandler alene data, som er nødvendig for koncernens legitime formål. AGF A/S
er bevidst om det dataansvar som medfølger og opmærksom på, hvad behandlingens
formål er, samt hvilket lovgrundlag data anvendes på. Behandling af data sker udelukkende
med afsæt i gældende lovgrundlag.
AGF A/S har løbende fokus på at sikre datas fortrolighed og sikkerhed, således der ikke sker
utilsigtet spredning af data. Dette indebærer, at udveksling af data både internt og eksternt
kun forekommer, når det er nødvendigt for at løse en specifik opgave. Dette sikres bl.a. via
klare forretningsgange og de nødvendige it-sikkerhedsforanstaltninger. AGF A/S tilstræber
løbende, at interne systemer, herunder IT-systemer, er opdaterede og minimerer
sandsynligheden for, at de indsamlede data kommer til uvedkommendes kendskab.
Ved deling af data sætter AGF A/S høje krav til, at modtagerne lever op til høje standarder
for at sikre relevant datasikkerhed.
AGF A/S prioriterer, at medarbejdere er godt informerede om dataetik, datasikkerhed og
korrekt omgang med persondata, blandt andet gennem løbende træning. Behandling af
personoplysninger i forbindelse med kundeforhold sker i overensstemmelse med interne
retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring.
AGF A/S’ medarbejdere er underlagt krav om fortrolighed og integritet, og disse krav er
også en del af selskabets persondatapolitik.
Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende AGF A/S’ politik for dataetik. Den daglige
håndtering af politikken for dataetik er forankret hos direktionen.

