
 

   

Information om persondatabeskyttelse 

Novozymes A/S er som aktieselskab forpligtet til at føre en ejerbog. Novozymes skal angive, hvem der er virksomhedens 
ejere, og hvor stor en andel, de hver især ejer.  VP Investor Services fører ejerbogen på Novozymes’ vegne i denne 
Investorportal. Oplysningerne bliver ikke offentliggjort, men skal være tilgængelige for offentlige myndigheder.  
 
Denne meddelelse indeholder oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med 

Investorportalen.  

Dataansvarlig: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 Bagsværd, Danmark.  

Formål: Oplysningerne i denne Investorportal registreres og opbevares med henblik på at overholde gældende regler om 

forpligtelser til at føre ejerbog. Endvidere bruges portalen til at registrere aktieejeres ønske om at modtage materiale og 

foretrukken kommunikationsform. 

Kategorier af personoplysninger:  

1. Navne og adresser på navnenoterede aktionærer 

2. Registrerings- og kontonummer på navnenoterede aktionærer 

3. Oplysninger vedr. dato for notering og afnotering 

4. Navnenoteret aktiebeholdning, herunder antal stemmer, antal aktier samt nominel beholdning 

5. E-mailadresser samt præferencer vedr. elektronisk kommunikation 

6. Generalforsamlings- eller mødeoplysninger vedrørende afgivelse af bestyrelsesfuldmagt, fuldmagt til tredjemand, 

fuldmagt med instruktion eller brevstemmer 

Tidsrum for opbevaring: 

Ang. 1-5: Personoplysningerne slettes, hvis der ikke har været registreret navnenoterede beholdninger inden for de seneste 2 

år og 1 måned.  

Ang. 6: Generalforsamlings- eller mødeoplysningerne slettes for personoplysninger efter 2 år og 1 måned fra afholdelse af 

generalforsamlingen/mødet.  

Eventuelle modtagere:  

Offentlige myndigheder, som har krav på at modtage oplysningerne i henhold til lov.  

Rettigheder: 

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du kan imidlertid ikke få 

opfyldt en anmodning om sletning, når Novozymes er juridisk forpligtet til at opbevare dine personoplysninger. 

• Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og til at få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset. 

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til 

enhver tid. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke 

tilbage. Du kan tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte legal@novozymes.com. 

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet.  

Der kan være betingelser for eller begrænsninger på disse rettigheder. Ønsker du at håndhæve dine rettigheder, bedes du 

kontakte legal@novozymes.com.  
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