ALK-Abelló A/S – Persondatapolitik for aktionærer, fuldmægtige og rådgivere
Formålet med denne politik er at beskrive, hvordan ALK-Abelló A/S (“ALK”) som led i sin investor relations håndtering indsamler og behandler person
data vedrørende dets aktionærer, fuldmagtshavere og rådgivere, herunder i forbindelse med registrering i ejerbogen og afholdelse af generalforsamlinger. Herudover, er formålet med denne politik at tilvejebringe information om den registreredes rettigheder under Databeskyttelsesforordningen (”GDPR”).

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger, er:
ALK-Abelló A/S
CVR no. 63 71 79 16
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Denmark
Tel: (+45) 4574 7576
Hvis du måtte have spørgsmål i anliggender vedrørende, hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til at kontakte ALK
på: data.protection@alk.net. Kontaktdetaljerne for ALK’s persondataansvarlige (Data Protection Officer), kan du finde her.
2. Information om behandling af personoplysninger udført af ALK
ALK indsamler, lagrer og behandler kun data vedrørende aktionærer og visse andre personer, der er nødvendige for at kunne håndtere sine investor
relations forhold. Dette sker i forskellige henseender som beskrevet i tabellen nedenfor.

FORMÅL
Registrering af aktionærer og vedligeholdelse af
ejerbogen, herunder i aktionærportalen

BEHANDLINGSGRUNDLAG
ALK behandler personoplysningerne som beskrevet,
baseret på:

ALK indsamler og behandler personoplysninger om
hver aktionær, herunder navn, e-mailadresse,
privatadresse, beholdning af aktier,
stemmerettigheder, dato for erhvervelse/
afhændelse, brugernavn og kodeord, konto nr. i
Værdipapircentralen, investor ID og kontoførende
pengeinstitut.

-

Indkaldelse til og afvikling af generalforsamling

ALK behandler personoplysningerne som beskrevet,
baseret på:

ALK behandler personoplysninger, så vi kan indkalde
aktionærer til generalforsamling og sikre at de kan
udøve deres rettigheder på generalforsamlingen
samt afgive fuldmagt og brevstemme.

-

-

SLETNING
ALK opbevarer dine personoplysninger i
op til 3 år plus løbende regnskabsår efter,
at du ikke længere ejer aktier i ALK.

Art. 6.1.c GDPR for at overholde lovkrav i
selskabslovens § 50.
Art.6.1.f GDPR (legitim interesse) for at kunne
identificere aktionærer, besvare henvendelser
og kommunikere med disse.

Art. 6.1.c GDPR for at overholde lovkrav i
selskabslovens § 93.

ALK opbevarer dine personoplysninger i
op til 3 år plus løbende regnskabsår efter,
at du ikke længere ejer aktier i ALK.

ALK behandler personoplysninger fra rådgivere for
en aktionær således, at rådgiveren kan få adgang til
generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling med
dagsorden og fuldstændige forslag samt
tilmeldinger, fuldmagter og brevstemmer
opbevares i op til 2 år plus løbende
regnskabsår efter generalforsamlingens
afholdelse.

Herudover benyttes oplysningerne til at udstede
stemmesedler og adgangskort til aktionærer,
fuldmagtshavere og rådgivere.

Materiale som dokumenterer selskabets
historie, trufne beslutninger mv.,
opbevares så længe ALK eksisterer.

ALK behandler personoplysninger som navn, emailadresse, privatadresse, deltagelse i
generalforsamling, rådgivers deltagelse i
generalforsamling, fuldmagter, afgivet stemme,
herunder brevstemme og aktiebeholdning.

FORMÅL
Håndtering af fremsatte spørgsmål og forslag forud
for generalforsamlingen, håndtering af fremsættelse
af spørgsmål og udøvelse af taleret under
generalforsamlingen samt udarbejdelse af referat af
generalforsamlingen

BEHANDLINGSGRUNDLAG
ALK behandler personoplysningerne som beskrevet,
baseret på:
-

Art 6.1.c GDPR for at overholde lovkrav i
selskabslovens §§ 78, 90 og 101.

Hvis et spørgsmål stillet forud for
generalforsamlingen besvares skriftligt, vil ALK
behandle personoplysninger således at spørgsmålet,
svaret og navnet på personen, der har fremsat
spørgsmålet kan blive fremlagt på
generalforsamlingen.

-

Art.6.1.f GDPR (legitim interesse) for at kunne
identificere aktionærer eller fuldmagtshaver,
således at du kan udøve din ret til at fremsætte
forslag og stille spørgsmål forud for og under
generalforsamlingen samt tage ordet under
generalforsamlingen.

Hvis forslag optages på dagsordenen, vil vi behandle
din personoplysninger (dit navn og forslaget).
Hvis du benytter retten til at fremsætte ytringer eller
i øvrigt fremkommer med udsagn på
generalforsamlingen, vil dine personoplysninger
blive optaget i referatet af generalforsamlingen.

SLETNING
ALK vil opbevare referatet fra
generalforsamlingen indtil, at det ikke
længere er nødvendigt for ALK at
beskytte ALK og aktionærernes
interesser, herunder for at dokumentere
forhandlingerne og beslutninger truffet
på generalforsamlingen.

FORMÅL
Billed- og/eller lydoptagelser
Der foretages billede- og lydoptagelse under
generalforsamlinger, og ALK udsender muligvis
generalforsamlingen, live, på sin hjemmeside og
lader en optagelse forblive offentlig tilgængelig på
ALK’s hjemmeside.
ALK behandler personoplysninger som lyd og
billeder for eksempel, hvis du tager ordet under
generalforsamlingen og optagelsen vil vise
dagsordenen (inklusiv forslag fra aktionærer) og
optagelsen kan vise spørgsmål og udsagn afgivet
skriftligt under generalforsamlingen.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
ALK behandler personoplysningerne som beskrevet,
baseret på:
-

Art.6.1.f GDPR (legitim interesse) for at kunne
benytte optagelserne til brug for udarbejdelse
af referat og dokumentere forhandlingerne på
generalforsamlingen og at stille disse til
rådighed for aktionærer og medier, som ikke
har mulighed for at deltage i eller se live
webcast af generalforsamlingen.

SLETNING
ALK opbevarer billed- og lydoptagelser
offentlig tilgængelig, “on demand”, på sin
hjemmeside i en periode op til 5 år efter
generalforsamlingen.

3. Modtagere af personoplysninger
ALK kan efter omstændighederne dele personoplysninger vedrørende aktionærer, fuldmagtshavere og rådgivere med:
-

Leverandører, herunder IT-leverandører

-

Offentligheden via offentliggørelse på ALK’s hjemmeside i henhold til reglerne herom

-

Nasdaq Copenhagen A/S

-

Offentlige myndigheder, fx Erhvervsstyrelsen

4. Overførsel til tredjelande
I tilfælde af at vi overfører dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS, vil dette kun ske i det omfang EU Kommissionen har fastslået, at
det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller via andre egnede beskyttelsesmekanismer (som for eksempel ved brug af
Kommissionens standard bestemmelser).

5. Rettigheder
Du kan til enhver tid udøve nedennævnte rettigheder ved at sende en e-mail til: data.protection@alk.net med angivelse af, hvilken rettigheder som
du ønsker at udøve. Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende generelle rettigheder:
-

retten til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, og
retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på kan du kontakte ALK’s databeskyttelsesrådgiver på:
dpo.alk@bechbruun.com.
Du kan også indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.
En liste over EU’s databeskyttelsesmyndigheder findes her: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm
6. Ændring af vores persondatapolitik
Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. Denne politik er
senest opdateret marts 2021.

