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FirstFarms’ politik for personoplysninger 
 

FirstFarms-koncernen, som dataansvarlig, indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse 

med bestemmelserne i forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og i overensstemmelse med 

gældende lovgivning i de lande hvori den opererer. 

Formålet med dette dokument er at være gennemsigtig og entydig med hensyn til databehandling, 

retsgrundlag for behandlingen, behandlingens varighed, modtagere af de indsamlede personoplysninger, 

måder at udøve de individuelle rettigheder på samt oplysninger om det sekundære formal med behandlingen, 

hvis dataene behandles til et andet formal end det, de blev indsamlet til af de tilknyttede operatører. 

I forbindelse med databehandlingen, tager FirstFarms-koncernen hensyn til de gældende lovbestemmelser 

på dette område, respekterer og anvender de principper, der ligger til grund for beskyttelsen af 

personoplysninger, og sikrer fortrolighed og sikkerhed gennem passende organisatoriske og tekniske 

foranstaltninger. 

Denne politik gælder for behandlingen af persondata i datterselskaberne under FirstFarms-koncernen. 

Principper for behandling af personlige data 
De indsamlede personoplysninger vil være: 

• behandlet lovligt, retfærdigt og gennemsigtigt, idet principperne om lovlighed, retfærdighed og 

gennemsigtighed overholdes; 

• indsamlet til bestemte, eksplicitte og legitime formål og vil ikke blive behandlet yderligere på en måde, 

der er uforenelig med disse formål; yderligere behandling med henblik på arkivering af almen interesse 

med henblik på videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske formål anses ikke for at være 

uforenelig med det oprindelige formål; 

• relevante og begrænset til hvad der kræves I forhold til de formål hvortil de behandles. 

• nøjagtige og om nødvendigt up-to-date; vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre at 

personligoplysninger, der er urigtige i betragtning af det formal, hvortil de behandles, slettes eller 

berigtiges uden forsinkelse;  

• opbevaret på en måde, der gør det muligt at identificere de registrerede i en periode, der ikke overstiger 

den periode, der nødvendig for opfyldelse af de formål, som dataene er indsamlet til; personoplysninger 

kan opbevares i længere perioder i det omfang de udelukkende behandles med henblik på arkivering i 

offentlighedens interesse og med henblik på videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske 

formål, der er omfattet af anvendelse af tekniske foranstaltninger og organisatoriske ordninger fastsat 

ved lov til at garantere den registreredes rettighed og friheder; 

• behandlet på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder beskyttelse 

mod uautoriseret eller ulovlig behandling og tab, ødelæggelse eller utilsigtet skade ved at træffe 

passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger. 

 
Formålet med behandling af personoplysninger 

Personoplysninger om enkeltpersoner indsamles med henblik på at opfylde juridiske forpligtelser (herunder 

hvidvaskning af penge / finansiering af terrorisme / anvendelse af internationale sanktioner, forebyggelse og 

identifikation af bedrageri og andre legitime formål, arkivering), gennemførelse af direkte mail transmission 

af regninger og andre oplysninger af interesse for dig vedrørende udførelsen af dit kontraktforhold. 

Juridiske forhold 
Indsamling og behandling af personoplysninger til ovennævnte formål er baseret på: 

• Samtykke 
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• Juridisk forpligtelse 

• Lukning (herunder før-kontrakt faser), udførelse, håndtering af en kontrakt; 

 

Ved at afvise at give personlige oplysninger til virksomhederne i FIRSTFARMS-koncernen kan det 

føre til en manglende mulighed for at tilbyde og indgå forskellige kontrakter, da disse oplysninger 

er absolut nødvendige for udførelsen af handels- og arbejdsmarkedsforhold mv.  

Længden af behandlingen af personoplysninger 
Længden af behandling af personoplysninger i forbindelse med de forskellige typer af kontrakter er specifik 

for hver type behandling, under hensyntagen til de ovennævnte betragtninger, samt for at opfylde deres 

juridiske forpligtelser (skat, arkivering osv.) 

For at begrænse behandlingen, vil FIRSTFARMS periodisk gennemgå behovet for databehandling for at 

begrænse omfanget af den registrerede så meget som muligt. 

Modtagere af personoplysninger 
Personoplysninger vil blive videregivet til vores medarbejdere / agenter for opfyldelsen af deres aktiviteter i 

forbindelse med udførelsen af de kontrakter, der er indgået, alene til formålet for deres håndtering, bortset 

fra følgende situationer: 

• hvis FIRSTFARMS ifølge loven har pligt til at formidle disse data til offentlige myndigheder; 

• når denne meddelelse er udarbejdet i henhold til loven for at beskytte FIRSTFARMS’ rettigheder og 

interesser; 

• når dataoverførelsen er udtrykkeligt anmodet om af den registrerede. Ved opfyldelsen af deres 

forpligtelser og tilsagn i de indgåede kontrakter med kunderne / leverandørerne, og for at sikre en effektiv 

og professionel behandling af personoplysninger, kan FIRSTFARMS overføre personoplysningerne til 

tredjepersoner med beføjelser og med hvem han har indgået en passende kontrakt. Disse processorer 

(bemyndigede personer) er forpligtet til at opfylde kravene for behandlingssikkerhed og træffe de 

nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af personoplysninger. 

 

Afhængigt af hvilken type for behandling, kan personoplysninger behandles af: 

• De, der deltager i forhandlingen eller direkte eksekvering af kontrakter (IT-operatører og andre 

formidlere); 

• De, der sikrer fuld funktionalitet i forbindelse med opfyldelse af kontrakten og alle transaktionerne i 

forbindelse med kontrakten, samt med de systemer, hvor kontrakten er taget i betragtning; 

• De, der yder sikkerhed og anden beskyttelse til FIRSTFARMS’ datasystemer; 

• De, der sikrer kvalitetsniveauet for at imødekomme kundekrav; 

• De, der samarbejder med at indsamle kundetilgodehavender (hvis relevant); 

• De, der opbevarer kundeoplysninger; 

 

De bemyndigede agenter (imputernicitii) er virksomheder beliggende i EU, og deres lovgivning giver 

beskyttelse med hensyn til personoplysninger. 

Hvis det er nødvendigt at overgive og behandle dine personoplysninger i et land udenfor EU, vil 

FIRSTFARMS sikre at behandlingen af personoplysninger overholder sikkerhedskravene, der behandles i 

Det Europæiske Fællesråd, hvis komponent er overholdelse af EU-standarder for behandling af 

personoplysninger, og dermed sikre opfyldelse af de mål, der er fastsat i lovgivningen om beskyttelse af 

personoplysninger.  

For atypiske tilfælde vil FIRSTFARMS anmode den nationale tilsynsmyndighed for personlig databehandling 

om tilladelse til at videregive personoplysninger til lande, hvis lovgivning ikke giver et beskyttelsesniveau, der 
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mindst svarer til det, der tilbydes af gældende lovgivning i de lande, hvor vores virksomhed udfører dets 

aktiviteter. 

De registreredes rettigheder og måder at udøve dem på 
1. Retten til adgang til database og retten til information 

1.1 De pågældende personer har ret til ved anmodning og gratis at modtage oplysninger om behandling 

af data vedrørende dem, som udføres af selskaber i FirstFarms-koncernen, samt retten til at indhente 

oplysning om formålet med behandlingen, tiden, perioden hvor dataene er lagret, og de rettigheder 

det er til fordel for i henhold til lovbestemmelserne i sagen. 

1.2. Ansøgningen skal indsendes skriftligt og sendes til info@firstfarms.com, og skal indeholde information 

om muligheder for at kommunikere svaret, enten fysisk eller elektronisk. 

1.3. Svaret på sådanne anmodninger vil blive meddelt inden 30 dage efter modtagelse af anmodningen. 

Hvis krav fra den pågældende person er åbenlys grundløse eller overdrevne, især på grund af 

gentagen karakter, har FIRSTFARMS ret til enten at opkræve et rimeligt gebyr, under hensyntagen til 

de administrative omkostninger ved at levere oplysningerne, eller kan nægte at efterkomme 

anmodningen. 

2. Retten til at få ændret data 

2.1. De pågældende personer har ret til ved anmodning og gratis at få foretaget rettelse, opdatering, 

blokering, begrænsning eller sletning af data, hvis databehandlingen ikke er i overensstemmelse med 

loven, specielt unøjagtige data, data der ikke længere er nødvendige for det formål de var indsamlet 

til eller når den registrerede tilbagetrækker samtykket på grundlag af hvordan behandlingen finder 

sted. 

2.2. I tilfælde af unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, kan den registrerede anmode om og opnå 

henholdsvis færdiggørelse og berigtigelse heraf, herunder ved at afgive en supplerende erklæring. 

2.3. Hvis den pågældende person opnår en begrænsning af behandlingen, vil det blive oplyst af operatøren 

inden behandlingsbegrænsningen ophæves.  

2.4. Ansøgningen skal indsendes skriftligt og sendes til info@firstfarms.com, og skal indeholde information 

om muligheder for at kommunikere svaret, enten fysisk eller elektronisk. 

2.5. Svaret på sådanne anmodninger vil blive meddelt inden 30 dage efter modtagelse af anmodningen. 

3. Retten til indsigelse 

3.1. De pågældende personer har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, af lovlige grunde der vedrører 

præcis deres situation, at data der vedrører dem er genstand for behandling. 

3.2. Ansøgningen skal indsendes skriftligt og sendes til info@firstfarms.com, og skal indeholde information 

om muligheder for at kommunikere svaret, enten fysisk eller elektronisk. 

3.3. Svaret på sådanne anmodninger vil blive meddelt inden 30 dage efter modtagelse af anmodningen. 

3.4. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling, vil FIRSTFARMS behandle nogen personlige 

data, medmindre det viser sig, at de har lovlige og tungtvejende grunde, der berettiger behandlingen, 

og som har forrang for personens interesser, rettigheder og friheder. 

4. Retten til dataportabilitet 

4.1 De pågældende personer har retten til at modtage personoplysningerne vedrørende dem selv, og som 

de har givet til operatøren, og enten overføre dem til en anden operatør eller sende dem direkte fra en 

operatør til en anden, hvor dette er teknisk muligt. 

4.2 Retten til ikke at være genstand for en individuel beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk 

behandling, herunder oprettelse af profiler; 

4.3 Retten til at appellere til domstolene for at forsvare enhver rettighed sikret ved lov, retten til at anmode 

om sletning af dataene, hvis de ikke længere er nødvendige for formålet, og hvis der ikke er andre 

juridiske krav, eksekvering af kontrakt eller retsmæssig interesse der kan påberåbes; 

4.4 Retten til at blive underrettet af FIRSTFARMS om sikkerhedsbrud, der kunne / ville påvirke de 

registreredes data. 

 



 

4 
 

Ud over de ovennævnte situationer, vil de registrerede kunne indsende en klage over 

databehandlingsmetoden via e-mail til – info@firstfarms.com og efterfølgende vil mailen blive videresendt til 

det ansvarlige selskab i koncernen. 

Klagen skal nævne årsagen for utilfredsheden og / eller de rettigheder der vurderes for overtrådt. I så fald vil 

den pågældende person modtage et svar inden for 30 dage fra registreringsdatoen i selskabets optegnelser. 

Bortset fra ovennævnte måde at løse eventuelle tvister, har de pågældende personer muligheden for at 

indsende (direkte eller gennem en repræsentant) en klage til den nationale tilsynsmyndighed for 

persondatabehandling i sit land. 

Bestemmelserne i denne politik er gældende for alle selskaber i FIRSTFARMS-koncernen, indtil nye 

ændringer og vil blive afsluttet i overensstemmelse hermed fra sag til sag efter lovgivningen i de pågældende 

lande. 
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