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Respektere og beskytte enkelte kundes personlige oplysninger har været afgørende for vores
forretning. Ved at dele vores Privacy Principles, tillid vi, at vores individuelle kunder bedre vil
forstå, hvordan vi holder kundeoplysninger private og sikre, mens du bruger den til at levere
tjenester og produkter ..
Tilsvarende International Consulting Group kunder, der
modtager oplysninger fra eller indgå forretninger med International Consulting Group via
internettet er omfattet af de vilkår og betingelser og eventuelle meddelelser om beskyttelse lagt
på de websteder, de besøger.

Internationale Consulting Group kan videregive og overføre alle oplysninger, der ydes via
dette websted til: enhver virksomhed i Den Internationale Consulting Group, dets partnere,
agenter eller informationsudbydere, at enhver anden person eller enhed med en kundes
samtykke, eller hvis vi har en ret eller pligt til at videregive eller er tilladt, eller tvunget til at så
videregive sådanne oplysninger ved lov. Vi kan også sende, overføre eller behandle sådanne
oplysninger til eller gennem noget land i verden, som vi finder nødvendigt eller hensigtsmæssigt
(herunder til lande uden for EØS).

Internationale Consulting Group beskytte kundeoplysninger.
Vi tager vores ansvar for at beskytte privatlivets fred og fortroligheden af alle kundens
oplysninger meget alvorligt. Vi opretholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige
sikkerhedsforanstaltninger for at overholde gældende retlige standarder til at opbevare og sikre
klient oplysninger fra uautoriseret adgang og brug, ændring og ødelæggelse.
Vores egne politikker og procedurer er blevet udviklet til at beskytte fortroligheden af
kundeoplysninger og bidrage til at nå overensstemmelse med gældende regler og forskrifter.
Vi holder vores medarbejdere ansvar for at overholde disse politikker, procedurer, regler og
bestemmelser.
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Internationale Consulting Group bestræber sig på at indsamle, bruge og vedligeholde
kundeoplysninger kun til passende formål.

Vi begrænser indsamlingen, brug og opbevaring af kundeoplysninger til, hvad vi med
rimelighed tror vil hjælpe os med at levere bedre service, til at administrere vores forretning,
styre vores risici, markedsføre vores serviceydelser og produkter, og leve op til gældende love
og bestemmelser.

Internationale Consulting Group aksjer kundeoplysninger med partnere og med andre,
når vi mener, at det vil øge de tjenester og produkter, vi kan give kunder eller for
juridiske og rutine forretningsmæssige årsager.
Vi deler kundeoplysninger mellem vores datterselskaber og forretningsenheder, når vi mener,
at det vil øge de ydelser vi kan tilbyde kunderne, men kun i tilfælde, hvor en sådan deling er i
overensstemmelse med lovgivningen, gældende fortrolighedskrav aftaler, vores politik og
praksis, eller hvor en kunde har samtykke til en sådan deling.
Vi kan videregive oplysninger, vi har om kunderne, som loven tillader. For eksempel kan vi
dele oplysninger med tilsynsmyndigheder og de retshåndhævende myndigheder, der har
jurisdiktion over os eller hvis vi er forpligtet til at gøre det ved gældende lovgivning og at give
oplysninger for at beskytte mod svindel.
Fra tid til anden går vi aftaler med andre virksomheder til at levere tjenester til os, eller gøre
tjenester og produkter til rådighed for kunderne. Under disse aftaler, selskaberne kan
modtage oplysninger om kunder, men de skal beskytte disse oplysninger, og de kan kun bruge
det til disse formål, som vi angiver.

Internationale Consulting Group giver kunderne med relevante og passende valg om
udveksling af oplysninger med vores partnere og andre.
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Vi vil give kunderne valgmuligheder med hensyn til udveksling af oplysninger med
datterselskaber og tredjeparter i overensstemmelse med gældende lovgivning og deres aftaler
med os.

Internationale Consulting Group i overensstemmelse med USA Patriot § 326. Læs
venligst dette vigtige oplysninger om procedurerne for åbning af en ny konto.
For at hjælpe regeringen bekæmpe finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge, den
føderale lovgivning kræver, at alle finansielle institutioner for at opnå, kontrollere og registrere
oplysninger, der identificerer hver person, der åbner en konto. Hvad dette betyder for dig, når
du åbner en investeringskonto, Vi vil bede om dit navn, adresse, fødselsdato (for
enkeltpersoner), og andre oplysninger, der vil tillade os at identificere dig.
Vi kan også bede om at se dit kørekort eller andre identificerbare dokumenter.

Online Sikkerhedstips
Mens International Consulting Group er forpligtet til at sikre den højeste standard for
sikkerheden på vores systemer, du som slutbruger også spille en vigtig rolle for at sikre, at du er
tilstrækkeligt beskyttet, når du bruger internettet. Følgende sikkerhedsindstillinger bedste
praksis anbefales:
Installere anti-virus, anti-spyware og andre internet sikkerhedssoftware på din pc. Brug det
regelmæssigt, og holde den up-to-date.
Udnyt din PC's sikkerhedsfunktioner. Sørg for, at din browser bruger den stærkeste kryptering
tilgængelig og være bevidst om kryptering niveauer af websteder og programmer, du bruger.
-
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Jævnligt ajourføre din pc's operativsystem og webbrowser-software med leverandøren
software patches og opdateringer til at beskytte din pc mod kendte sårbarheder.
Gør hvad du kan for at forhindre uautoriserede personer i at bruge din pc.
Skift dine adgangskoder ofte. Vær sikker på at vælge passwords, der er svært for andre at
gætte.
Hvis du bemærker mistænkelige aktiviteter på dine konti, anmeldes straks til den relevante
parter.
Må ikke hente eller åbne vedhæftede filer sendt til dig via uopfordrede e-mail. Efter åbning af
disse programmer kan indeholde skadelige programmer, der kan kompromittere din pc's
sikkerhed.
Vær på vagt for phishing-svindel. Adgangen websteder ved at skrive web-adresser direkte i
din webbrowser eller ved hjælp af Web adresser, som du har bogmærket, i stedet for via den
indbyggede links i uopfordrede e-mails.

Vores hjemmeside har links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for deres
databeskyttelse politikker eller procedurer eller deres indhold.
Ved at bruge dette websted, accepterer du, at vi kan videregive oplysninger, som vi har om dig
til nogen tilsynsmyndighed, hvortil vi er underlagt, eller nogen person, der lovligt bemyndiget til
at kræve sådanne oplysninger
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