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MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE  

BELCHIM CROP PROTECTION  

(Gældende fra 25. maj 2018) 

 

Denne meddelelse om databeskyttelse udstedes af Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 

7, 1840 Londerzeel, Belgien, som er registreret hos det centrale virksomhedsregister under nummer 

BTW BE 0458.909.077 (RPR Bruxelles), og som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger 

som beskrevet i denne meddelelse (enten direkte eller via sine tilknyttede selskaber, herunder Nordisk 

Alkali). 

Beskyttelsen af dine personoplysninger er meget vigtig for hele Belchim-gruppen, som omfatter 

Belchims hovedkvarter Belchim Crop Protection NV/SA samt alle gruppens tilknyttede selskaber (i det 

efterfølgende samlet benævnt “vi”). Derfor tilstræber vi til enhver tid at leve 100 % op til EU-

lovgivningen (og i særdeleshed Persondataforordningen eller “GDPR”) samt national lovgivning i 

forbindelse med privatliv og databeskyttelse.  

Vores målsætning er at behandle dine personoplysninger på en måde, som er lovlig, hensigtsmæssig 

og gennemsigtig. Nedenfor vil vi oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi indsamler, 

årsagerne til at vi anvender og deler den type oplysninger, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvordan 

du kan udøve dine rettigheder. 

 

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI? 

Vi indsamler og anvender dine personlysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre 

vores aktiviteter, samt for at kunne sikre en høj standard for vores persontilpassede produkter og 

tjenester. Vi indsamler flere typer oplysninger om dig, som beskrives nærmere herunder: 

✓ Identifikationsoplysninger (f.eks. fornavn, efternavn, sprog, køn og IP-adresse) 

✓ Kontaktoplysninger (postadresse og e-mail-adresse, telefonnummer og fax) 

✓ Oplysninger om ansættelsesforhold (arbejdsgiverens navn og din funktion i denne virksomhed) 

✓ Økonomiske oplysninger og bankoplysninger (f.eks. bankkontooplysninger) 

✓ Oplysninger, som er relateret til din anvendelse af vores produkter og tjenester: 

o Er du forhandler, landmand, entreprenør, selvstændig konsulent, forsker, lærer, 

arbejder du for regeringen etc.? 

o Har du behov for kommercielle eller tekniske oplysninger? 

o Har du behov for tekniske oplysninger på alle eller bestemte afgrøder? 

✓ Data fra din kommunikation med os (via vores hjemmeside, møder, opkald og mails) 

✓ Data, som leveres af officielle myndigheder. 

Vi behandler ikke personoplysninger, som omfatter race, etnisk herkomst, politiske holdninger, 

religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af faglige organisationer, genetiske oplysninger 

eller oplysninger vedrørende dit sexliv. 
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2. PÅ HVILKET GRUNDLAG OG TIL HVILKE FORMÅL ANVENDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER? 

a. For at kunne leve op til vores juridiske og regulatoriske forpligtelser 

Vi anvender dine personoplysninger for at kunne leve op til vores lovmæssige og regulatoriske 

forpligtelser (f.eks. at besvare officielle henvendelser fra behørigt autoriserede offentlige eller juridiske 

myndigheder). 

Ydermere er vi forpligtet til at yde vores kunder/landmænd teknisk support (f.eks. hvis vores produkter 

ikke anvendes/behandles/opbevares/transporteres korrekt, kan de forårsage materiel- eller 

personskade). 

b. I forbindelse med vores kontraktforhold med dig eller den virksomhed, hvor du er ansat  

Vi anvender dine personoplysninger for at kunne indgå og opfylde vores kontrakter, herunder: 

✓ at kunne give dig oplysninger om vores produkter og tjenester  

✓ at kunne tage stilling til, om vi kan tilbyde dig et produkt eller en tjeneste og under hvilke 

betingelser samt 

✓ at kunne levere produkter eller tjenester til vores erhvervskunder, hvor du er ansat. 

c. At kunne opfylde vores berettigede interesser  

Vi anvender dine personoplysninger for at kunne implementere og udvikle vores produkter eller 

tjenester, for at forbedre vores risikostyring samt for at forsvare vores juridiske rettigheder, herunder:  

✓ forebygge svindel 

✓ IT-styring/-sikkerhed og uforstyrret virksomhedsdrift  

✓ udarbejde statistikker til forskning og udvikling  

✓ at tilpasse vores tilbud til dig (f.eks. reklamere for produkter eller tjenester, som passer til din 

situation og profil), hvilket kan gøres ved at: 

➢ segmentere vores nuværende og mulige kunder  

➢ analysere din adfærd og dine præferencer (i din anvendelse af vores produkter og 

tjenester eller i din kommunikation med os via forskellige kanaler) 

➢ dele dine oplysninger med et andet selskab hørende under Belchim 

➢ matche vores produkter eller tjenester med andre data, som vi har behandlet om dig. 

d. At respektere dit valg, hvis vi har anmodet om dit samtykke i forbindelse med behandling af 

bestemte oplysninger  

I nogle tilfælde er vi nødt til at anmode om dit samtykke for at kunne behandle dine oplysninger 

(f.eks. med henblik på direkte markedsføring).  

e. At behandle oplysninger fra elektronisk kommunikation 

Ud over at registrere elektronisk kommunikation, som enten er lovmæssigt godkendt eller pålagt, eller 

du har givet dit samtykke hertil, kan vi registrere elektronisk kommunikation med dig, såfremt dette 

gøres inden for lovlig forretningspraksis, med det formål at kunne bevise kommercielle transaktioner 

eller kommunikation, som har fundet sted via denne elektroniske kommunikation, herunder indholdet 

af denne kommunikation (herunder rådgivning, som er ydet af os). 
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Vi kan opbevare disse oplysninger, så længe dette er lovmæssigt påkrævet eller tilladt, herunder i det 

tidsrum, hvor der måtte opstå en tvist i forlængelse af den elektroniske kommunikation mellem dig og 

os. Ovenstående er gældende for al elektronisk kommunikation (herunder mails, sms’er, instant 

messaging-tjenester eller tilsvarende teknologi). 

 

3. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED? 

Vi sælger eller udlåner ikke dine personoplysninger til tredjepart. 

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger inden for Belchim-gruppen og til Belchims 

tilknyttede selskaber. Nogle af disse selskaber har sæde i Canada eller USA, som begge er officielt 

anerkendt som leverandører af et passende sikkerhedsniveau i beskyttelsen af dine 

personoplysninger. 

I ekstraordinære tilfælde kan vi muligvis udlevere dine personoplysninger til eksterne serviceudbydere 

eller konsulenter. Dette vil dog kun finde sted i forbindelse med udførelsen af en tjeneste for og/eller 

på vegne af Belchim, og kun efter at en sådan serviceudbyder eller konsulent har underskrevet en 

fortrolighedsaftale (til beskyttelse af dine personoplysninger).  

 

4. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER? 

Vi anvender dine personoplysninger til et bestemt formål. Når dette formål ikke længere er relevant, 

vil vi slette dine oplysninger. 

Udgangspunktet for at opbevare dine personoplysninger er den lovbestemte opbevaringstid, (som ofte 

er 10 år efter en kontrakts ophør eller udførelsen af en transaktion). Perioden kan være længere, 

såfremt dette er nødvendigt, for at vi kan udøve vores rettigheder. Såfremt der ikke er foreskrevet 

nogen lovmæssig opbevaringsperiode, kan den muligvis blive kortere. 

 

5. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM? 

I henhold til de gældende regler har du følgende rettigheder: 

✓ Ret til adgang eller indsigt: Du har ret til at få oplysninger vedrørende behandlingen af dine 

personoplysninger samt til at modtage en kopi af disse personoplysninger. Såfremt du udøver 

din ret til indsigt, vil vi give dig en samlet oversigt over de data, vi har indsamlet om dig.  

✓ Ret til berigtigelse: Såfremt du er af den opfattelse, at dine personoplysninger er ukorrekte 

eller ufuldstændige, kan du anmode os om at få disse oplysninger berigtiget. 

✓ Ret til sletning eller begrænsning: Du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, 

og/eller du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. 

✓ Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 

af grunde, som vedrører din særlige situation. Du har ufravigelig ret til at gøre indsigelse mod 

behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. 

✓ Ret til at trække dit samtykke tilbage: Når du har givet dit samtykke til behandlingen af dine 

personoplysninger (primært til markedsføringsformål), har du til enhver tid ret til at trække dit 

samtykke tilbage. 
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✓ Ret til dataportabilitet: Hvor det er lovmæssigt gældende, har du ret til at få de 

personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, sendt tilbage til dig, eller, hvor dette er 

teknisk muligt, overført til en tredjepart efter dit valg. 

✓ Ret til at klage: Du har ret til at indgive en klage til den kompetente EU-

databeskyttelsesmyndighed (f.eks. for Belgien: www.privacycommission.be), i særdeleshed i 

det land, hvor du er bosat, hvor du arbejder, eller over den påståede krænkelse af 

databeskyttelsen og/eller databeskyttelsesreglerne. 

Såfremt du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende 

vores anvendelse af dine personoplysninger eller til denne databeskyttelsesmeddelelse, er du 

velkommen til at kontakte os på følgende måde: 

✓ Helst via mail til privacy@belchim.com (att.: Bruno Lauwers) eller  

✓ Alternativt pr. brev til Belchim Crop Protection NV, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, 

Belgien (att.: Bruno Lauwers). 

Såfremt du ønsker at udøve en af dine rettigheder, bedes du være så konkret som muligt. Vi kan kun 

besvare din henvendelse ordentligt, hvis den indeholder tilstrækkelige oplysninger. Det er vigtigt, at vi 

kan verificere din identitet så detaljeret som muligt, i tilfælde af at andre skulle prøve at udøve dine 

rettigheder. Du vil derfor blive bedt om at fremlægge bevis på din identitet (f.eks. i form af en kopi af 

dit ID-kort), hvis du fremsætter en sådan anmodning. 

 

6. DIVERSE 

6.1 Databeskyttelse og fortrolighed  

Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vores 

sikkerhedsforanstaltninger omfatter tekniske hjælpemidler samt politikker og procedurer, som vores 

personale er uddannet til at følge.  

Kun autoriserede medarbejdere vil (på “need to know”-basis) have adgang til dine personoplysninger. 

Derudover har alle autoriserede medarbejdere underskrevet en fortrolighedserklæring.  

6.2 Opdateringer 

Vi kan til enhver tid foretage ændringer af denne meddelelse om databeskyttelse. Den nyeste version 

kan til enhver tid findes på vores hjemmeside (www.belchim.com). 

 

 

 

http://www.belchim.com/

