
   

Bornholms Økojord A/S, Bygaden 15, 3720 Aakirkeby, CVR 42040053, mail oekojord@oekobornholm.dk             

 

Privatlivspolitik for Bornholms Økojord A/S 
Version 1.1. 

 

Oplysninger om vores behandling af dine person-

oplysninger mv.  

 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

 
Bornholms Økojord A/S, idet følgende betegnet Selskabet, er dataansvarlig for behandlingen af de 
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Her er vores kontaktoplysninger: 
  
Bornholms Økojord A/S, Bygaden 15, 3720 Aakirkeby 
CVR-nr.: 42040053  
Telefon: 61477564  
Mail: oekojord@oekobornholm.dk  
 

2. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  
Formålet med Selskabets behandling af personoplysninger, er:  
• At kunne registrere dig som investor 
• At kunne administrere dine rettigheder som aktionær, herunder udsende nyhedsbreve og 

indkaldelser  
• At kunne registrere dig og administrere din rolle som direktion eller bestyrelsesmedlem  
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:  
• Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a): 

”Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere 
specifikke formål” i forbindelse med Selskabets videregivelse til VISMA til brug for 
elektronisk underskrift, 

• Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b): 
”Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er 
part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes 
anmodning forud for indgåelse af en kontrakt”,  

• Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c): 
”Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den 
dataansvarlige” herunder selskabslovgivningen, bogføringsloven, skattelovgivningens m.v., 
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• Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f): 
”Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan for følge en 
legitim interesse, idet Selskabet har legitime interesser i at administrere og varetage 
Selskabets interesser, ejendommens drift samt at kommunikere med dig som investor, samt  

• databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 for behandling af cpr-nummer.  
 
Selskabet behandler ikke dine personoplysninger til brug for formål, der ikke er relateret til Selskabets 
ledelse eller udstedelse og administration af aktier.  
 
Når behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykke, dog påvirker 
tilbagekaldelsen ikke behandlingen og videregivelsen forud herfor. 
 

3. Kategorier af personoplysninger  
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  
• Fulde navn  

• CPR-nr.  

• Kontaktinformationer: 

- E-mailadresse 

- Telefonnummer 

- Bopælsadresse  

• Oplysninger om ejerandele  

 

For direktion og bestyrelsesmedlemmer desuden 
• Oplysninger i pas eller kørekort 

• Oplysninger på sundhedskort 

• Portrætfotos til brug for hjemmeside og markedsføringsmateriale 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere  
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 
• Selskabets ledelse, revisor og advokat til brug for rapportering og registrering af Selskabet, 

registrering af oplysninger i tegningsblanket og som aktionær i ejerbog. 

• Erhvervsstyrelsen efter reglerne om registrering af selskaber.  

• VISMA som databehandler til brug for elektronisk underskrift af tegningsblanketten med 
Nemid eller MitId. 
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• One.com som databehandler, idet firmaet er leverandør på vores hjemmeside og mail. Vi 
eller andre sætter ikke cookies ved besøg på vores hjemmeside, og vi deler ikke data fra 
hjemmesiden.  

• Selskabet kan i visse konkrete og afgrænsede tilfælde være forpligtet til at overføre 
oplysninger til andre offentlige myndigheder fx som led i hvidvask-kontrol. Overførslen vil 
være begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for myndighedsudøvelsen.  

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer  
Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra  
Vi behandler kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig selv, fx i forbindelse med din indsendelse af 
tegningsblanket, eller ændringer som du efterfølgende meddeler os selv. 
 

7. Opbevaring af dine personoplysninger  
Selskabet opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til formålet 
og i overensstemmelse med reglerne om regnskaber mv. for selskaber.  
 
Oplysningerne opbevares af Selskabet på én harddisk, hvor adgang er baseret på bruger id og et personligt 
password. Der tages jævnligt back up af harddisken.  
Oplysningerne forsendes kun på forbindelser, der som minimum har TLS-sikkerhed. 
 
Kun Selskabets ledelse og advokat har adgang til oplysningerne om investorer og aktionærer. 
Kun Selskabets ledelse, advokat og revisor har adgang til oplysninger om bestyrelsesmedlemmer. 
 

8. Dine rettigheder  
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  
Du kan henvende dig pr. email til oekojord@oekobornholm.dk eller med post til Bornholms Økojord A/S, 
Bygaden 15, 3720 Aakirkeby. 
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  
 

Ret til berigtigelse (rettelse)  
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 
Ret til sletning  
Selskabet opbevarer og behandler dine oplysninger, så længe du er aktionær i Selskabet, og derefter så 
længe det evt. er krævet efter lovgivningen. Derefter sletter Selskabet dine oplysninger.  
Du kan dog altid anmode om at få slettet oplysninger om dit mobilnummer.  
.  
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Ret til begrænsning af behandling  
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

 
Ret til indsigelse  
I særlige situationer har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som 
Selskabet har registreret om dig.  
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  

Du har i visse tilfælde ret til at anmode om, at dine personoplysningerne overføres fra Selskabet til en 
anden dataansvarlig. 
 

9. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
Du er også velkommen til at rette henvendelse til Selskabet. 
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