Privatlivspolitik og disclaimer

1. Privatlivspolitik
Deklaration af websitets brug af cookies
Formål med brug af cookies på websitet:

Intern / 1. parts cookies

Ekstern / 3. parts cookies

Teknisk funktionalitet

ja

nej

Trafikmåling

nej

ja

Annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.)

nej

ja

Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering

nej

nej

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
FirstFarms A/S
Majsmarken 1
DK-7190 Billund
Tlf +45 7586 8787
www.firstfarms.dk
info@firstfarms.com
CVR nr.: 28312504

Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din
browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige
oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.
Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker på vores brugere for at tilpasse
indhold og annoncering herefter.
Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Annoncenetværk
Websitet anvender følgende annoncenetværk:
- Google
Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af
forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg.
Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi
indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller
deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn,
alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Der er indgået databehandleraftaler med evt. tredjepart, der håndterer personoplysningerne på vores vegne
for at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug
kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og
teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.
Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, skal du rette henvendelse på
info@firstfarms.com eller skrive til os på følgende adresse: FirstFarms A/S, Majsmarken 1, 7190 Billund. Er
der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har
mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en
registrering i henhold til reglerne i Persondataforordningen.
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer
dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter,
og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger
håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere
100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at
andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver
således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til,
afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive
nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling
af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse
på vores website.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataforordningen ret til at få
oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data,
der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller
blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af
oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679.
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2. Disclaimer
Anvendelse og brug af FirstFarms' hjemmeside er ensbetydende med accept af nedenstående betingelser.
Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Den danske version af hjemmesiden
og dens indhold har derfor forrang for andre sprogversioner af hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelser
FirstFarms tilstræber at gøre alt for at informationen på hjemmesiden til enhver tid er opdateret.
Informationen på FirstFarms' hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for
nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. FirstFarms er endvidere til enhver tid berettiget til uden
forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden.
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for FirstFarms for indholdet af den
side, der linkes til.
Informationen på FirstFarms' hjemmeside skal ikke anses som en opfordring til at investere i FirstFarmsaktier. Den tidligere kursudvikling på FirstFarms-aktien er ikke et udtryk for, hvordan kursen vil udvikle sig i
fremtiden, da den kan udvikle sig i både opad- og nedgående retning.

Erstatningsansvar
FirstFarms kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af FirstFarms' hjemmeside eller
virusangreb forårsaget af brugen af FirstFarms' hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab
af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.
FirstFarms skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller
erstatningspådragende brug af FirstFarms' hjemmeside.

Rettigheder
Alle navne, logoer og varemærker på FirstFarms' hjemmeside tilhører FirstFarms eller FirstFarms’
associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra
FirstFarms.
Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software mv. tilhører enten
FirstFarms eller FirstFarms' samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden
relevant lovgivning. Brugere af hjemmesiden må bruge, se, downloade og gemme indhold fra FirstFarms'
hjemmeside, så længe det sker til personlig og ikke-kommerciel brug og under forudsætning af, at
FirstFarms' rettigheder ikke krænkes.
Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med
ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at
fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Overdragelse
FirstFarms har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden
forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.
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Andet
FirstFarms har til enhver tid ret til at revidere betingelserne for brug af hjemmesiden. FirstFarms forbeholder
sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden samt at
nedlægge hjemmesiden.
Hvis en del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan
håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Behandling af personlige oplysninger
Du opfordres til at gennemlæse FirstFarms’ retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og
privatlivets fred forud for anvendelsen af FirstFarms tjenester.
I forbindelse med din tilmelding til FirstFarms' nyhedsservice indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse
med henblik på fremsendelse af information til dig. Du har altid mulighed for at afmelde dig.
Oplysninger om din e-mailadresse vil alene være genstand for koncernintern behandling og videregivelse i
de enheder og selskaber, der tilhører FirstFarms, herunder datterselskaber og associerede selskaber.
Oplysningerne vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for ekstern videregivelse
udenfor FirstFarms, og FirstFarms benytter ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige
formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold.
FirstFarms har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til
vores høje sikkerhedspolitiske standarder. FirstFarms bestræber sig således bedst muligt på at beskytte
kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som FirstFarms behandler om dig, dog med visse lovbestemte
undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af
dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis
der er behov herfor.
FirstFarms bruger cookies på sin hjemmeside og på de relaterede hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil,
der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Ingen af disse oplysninger
kan lede til en konkret identificering af en bruger og benyttes kun for at du mere effektivt og nemmere kan
bruge FirstFarms hjemmeside. Cookierne indeholder ikke personlige oplysninger såsom oplysninger om din
e-mailadresse eller andre personlige oplysninger.
På FirstFarms’ hjemmeside vil der forekomme links til andre websites eller til integrerede sites. FirstFarms er
ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af
personlige oplysninger. Du opfordres til, altid i forbindelse med at du besøger andre websites, at læse
indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig
eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, kan du rette henvendelse til os på
info@firstfarms.com eller skrive til os på følgende adresse: FirstFarms A/S, Majsmarken 1, 7190 Billund.

Tvister
Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugen af FirstFarms' hjemmeside eller som
følge af nærværende betingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved voldgift i København, Danmark,
i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftssproget
skal være dansk.
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