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1.  Indledning 

Denne information om behandling af personoplysninger 
gælder for aktionærer i Danske Bank A/S (Danske Bank) 
samt deres fuldmægtige og rådgivere. Danske Bank er 
dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der 
er beskrevet i denne information om beskyttelse af 
personoplysninger.  

Kontaktdetaljer: Danske Bank A/S CVR-nr. 61126228, 
Holmens kanal 2-12, 1092 København K. 

Denne information om behandling af personoplysninger 
beskriver, hvordan og hvorfor Danske Bank behandler og 
beskytter aktionærers, fuldmægtiges og rådgive-
res personoplysninger.  

 
2.  Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi behandler forskellige typer personoplysninger, herunder: 

 Personoplysninger og kontaktoplysninger, der er 
registreret i Danske Banks ejerbog, f.eks. 
navn, adresse og e-mailadresse.  

 Oplysninger om din aktiebeholdning, som 
er registreret i Danske Banks ejerbog, herunder 

kontonummer, depotbank, aktieklasse, stemme-
rettigheder og transaktionshistorik.     

 Navn, adresse og e-mailadresse på dine fuldmæg-
tige og rådgivere. 

 Dit brugernavn og din adgangskode til 
InvestorPortalen. 

 Oplysninger om din deltagelse i generalforsam-
linger, herunder: 

o din tilmelding til generalforsamlinger, 
o de stemmer du afgiver og eventu-

elle spørgsmål, som du stiller under 
eller forud for en generalforsamling,  

o dine eventuelle forslag til dagsordenen, 
o dine eventuelle udtalelser på general-

forsamlinger, og 
o Lyd- og/eller videooptagelser af dig, hvis 

du vælger at udtale dig under en 
generalforsamling, der bliver webcastet. 

 Personlige oplysninger, som du giver os via din 
kommunikation med os. 

Vi kan behandle andre personoplysninger, hvis dette er 
nødvendigt, eller hvis vi er forpligtet af lovgivningen til at gøre 
det. 

 
3.  Hvad vi bruger dine personoplysninger til 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål: 

 Dit navn, dine kontaktoplysninger og oplysninger om 
din aktiebeholdning behandles for at identificere og 
registrere dig som aktionær i vores ejerbog.  

 Dit navn og dine kontaktoplysninger behandles til 
brug for indkaldelse til generalforsamlinger og 
fremsendelse af årsrapporter, hvis du har valgt at 
modtage dem, og for at aktionærerne kan udøve 
deres aktionærrettigheder. 

 Tilmelding til generalforsamlinger, samt forslag og 
spørgsmål, som du har stillet forud for 
generalforsamlinger, behandles til brug for 
forberedelse af generalforsamlinger. 

 Dit navn og dine oplysninger om din aktiebehold-
ning behandles for at styre afstemningsprocessen 
til generalforsamlinger og for at verificere din 
status som aktionær, fuldmægtig eller rådgiver. 

 Dine udtalelser og spørgsmål under en 
generalforsamling, herunder video- 
og/eller lydoptagelser heraf, behandles til at 
udarbejde og offentliggøre referater af 
generalforsamlingen.  
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 Vi behandler dine personoplysninger for at 
kommunikere med dig. 

 Vi behandler dine personoplysninger for at 
overholde gældende lovgivning og til administrative 
formål, herunder identifikation og verifikation.  
 

4.  Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine 

personoplysninger? 

Vi skal have et behandlingsgrundlag for at behandle dine 
personoplysninger. Behandlingsgrundlaget vil være et af 
følgende: 

 Du har givet os samtykke til at bruge dine 
personoplysninger til et bestemt formål, 
jf.  persondataforordningens artikel 6.1, litra a). 

 Vi er retligt forpligtede til at behandle 
oplysningerne, jf. persondataforordningens, artikel 
6.1, litra c), f.eks. i henhold til selskabsloven og lov 
om kapitalmarkeder. 

 Det er nødvendigt for at forfølge en 
legitim interesse i Danske Bank, jf. 
persondataforordningens artikel 6.1, litra f). Det vil 
vi kun gøre, hvis vores interesse klart vægter 
tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine 
personoplysninger. 
 

5.  Særlige kategorier af personoplysninger   

I begrænset omfang kan vi behandle særlige kategorier af 
oplysninger om dig (f.eks. oplysninger om helbred, 
fagforeningsmedlemskab eller oplysninger om politiske 
meninger). En sådan behandling vil kun finde sted i 
situationer, hvor du har givet os oplysningerne, og hvor det er 
relevant for din status som aktionær, især i forbindelse med 
din deltagelse i generalforsamlinger, eller for at overholde 
lovgivningsmæssige krav.  

Når vi behandler særlige kategorier af personoplysninger om 
dig, er behandlingsgrundlaget et af følgende:  

 dit udtrykkelige samtykke, jf. persondataforordnin-
gens artikel 6.1, litra a), og 9.2, litra a) 

 fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav, jf. 
persondataforordningens artikel 6.1, litra f), og 9.2, 
litra f), eller 

 væsentlige samfundsinteresser, jf. persondata-
forordningens artikel 6.1, litra c) eller 6.1, litra f), 
og art. 9.2, litra g). 
 

6.  Hvordan får vi de oplysninger, som vi har om dig? 

Personoplysninger som vi får fra dig 

Vi får personoplysninger direkte fra dig, herunder når du 

 kommunikerer med os via Danske Banks  
InvestorPortal, brev eller elektroniske medier, 
herunder e-mails,  

 tilmelder dig til generalforsamlinger, og 
 deltager i en generalforsamling, herunder afgiver 

stemmer, stiller spørgsmål eller udtaler dig. 

Personoplysninger som vi får fra tredjeparter 

Hvis vi ikke modtager oplysninger direkte fra dig, 
modtager og indsamler vi personoplysninger om dig og 
oplysninger om din aktiebeholdning fra tredjeparter, 
herunder fra: 

 VP Securities A/S og formidlere, herunder 
depotbanker, som opbevarer dine aktier. 
 

7.  Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med 

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, men vi kan dele dem 
med følgende tredjeparter (som også skal behandle dine 
oplysninger sikkert og fortroligt):  

 Andre enheder i Danske Bank-koncernen, hvis 
gældende lovgivning tillader eller kræver, at vi deler 
oplysningerne, f.eks. hvis det er nødvendigt at 
overholde lovkrav til koncernledelse, attestering 
og/eller rapportering.  

 I forbindelse med generalforsamlinger kan dine 
personoplysninger offentliggøres eller deles med 
tredjeparter i følgende situationer: 

o Lyd- og/eller videooptagelser af dig, hvis du 
udtaler dig under en generalforsamling, 
som bliver webcastet på Danske Banks  
InvestorPortal/GeneralMeetingsPortal 

o Spørgsmål, udtalelser og forslag, som du 
har indsendt før eller afgiver under en 
generalforsamling, vil blive medtaget i  det 
endelige referat af generalforsamlingen 
sammen med dit navn og offentliggjort på 
Danske Banks hjemmeside. 

 Personer med fuldmagt, advokater, revisorer eller 
andre, som du har tilladt os at dele oplysningerne 
med. 

 Vores leverandører, herunder advokater, 
revisorer, konsulenter og kurertjenester.  

 Databehandlere, herunder VP Securities A/S i 
relation til vores ejerbog samt IT-serviceudbydere, 
der kan være beliggende i og uden for EU og EØS, 
f.eks. Danske Bank India. 

 GetVisual A/S, som udbyder af webcast af general-
forsamlinger. 

 Nasdaq Copenhagen A/S. 
 Offentlige myndigheder i Danmark og andre lande, 

herunder lande uden for EU og EØS, som påkrævet  
ved lov, retskendelser eller anmodninger i 
forbindelse med deres opgaver.  

 Til forskning eller statistiske formål, når det er i 
offentlighedens interesse. 
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8.  Overførsler uden for EU og EØS og internationale  

organisationer 

Nogle tredjeparter, som vi deler personoplysninger med, 
kan være placeret uden for EU og EØS, herunder i Australien, 
Canada og Indien.  

Når Danske Bank overfører dine personoplysninger til 
tredjeparter uden for EU og EØS, sikrer vi, at 
dine personoplysninger og databeskyttelsesrettigheder er 
underlagt passende beskyttelse, blandt andet ved at 

 sikre, at Europa -Kommissionen har truffet en 
afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 

 benytte standardkontrakter, der er godkendt af 
Europa-Kommissionen eller Datatilsynet 
 

Du kan få en kopi af standardkontrakten ved at kontakte  
os (se kontaktoplysninger i afsnit 12). 
 
9.  Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe de er nødvendige 
for at opfylde de formål, som de er indsamlet og behandlet til.  

Vi opbevarer oplysninger i ejerbogen i op til 5 år plus løbende 
regnskabsår fra det tidspunkt, hvor du ikke længere er 
aktionær.  
 
For at udarbejde referater til generalforsamlinger behandler 
Danske Bank en lydoptagelse fra generalforsamlingen. 
Lydoptagelser slettes, når referatet er godkendt og 
offentliggjort. 
  
Materiale, der dokumenterer Danske Banks historie, 
herunder indkaldelser til og referater af generalforsamlinger, 
opbevares så længe Danske Bank eksisterer. 
 

10.     Dine rettigheder 

 

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger er 
beskrevet nedenfor. For at udøve dine rettigheder, kan du 
 

 Foretage en anmodning via e-mail til 
dpofunction@danskebank.com eller via 
InvestorPortalen 

 kontakte os på vores hovedtelefonnummer (+45 
70 12 34 56) 

 
Indsigt i dine personoplysninger 

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og 
behandler, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger 
dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine 
oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det 
omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i 
udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov 
eller være fritaget fra retten til indsigt. Vores knowhow, 
erhvervshemmeligheder samt interne vurderinger og 
materiale kan også være undtaget fra retten til indsigt. 
 
Ret til at gøre indsigelse 

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores 
behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når 
behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse. 
 
Ret til berigtigelse  

Hvis oplysninger er unøjagtige, er du berettiget til at få 
oplysningerne rettet. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, 
har du ret til at få oplysningerne fuldstændiggjort, herunder 
ved at give os en supplerende erklæring. 
 
Ret til sletning ("ret til at blive glemt") 

Du har ret til at få slettet dine data, hvis dataene ikke længere 
er nødvendige i forhold til de formål, de blev indsamlet til.  
 

I følgende tilfælde kan vi eller er vi forpligtet til at opbevare 
dine oplysninger:  
 

 For overholdelse af en retlig forpligtelse, f.eks. hvis 
vi ved lov er forpligtet til at opbevare dine data i et 
bestemt tidsrum. I sådanne situationer kan vi først 
slette oplysningerne efter udløb af dette tidsrum.  

 Til opfyldelse af en opgave, der udføres i 
offentlighedens interesse. 

 Til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et 
retskrav. 

  
Begrænsning af brug 

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er 
forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af 
oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af 
oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil 
oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan 
kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end 
dine interesser.  

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de 
oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode 
os om at begrænse brugen af disse oplysninger til 
opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de 
oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk 
krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne 
begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at 
benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere 
et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det. 
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11.     Ændringer og opdateringer 

Vi ændrer og opdaterer denne information om behandling af 
personoplysninger regelmæssigt. I tilfælde af en ændring 
ændres datoen "gyldig fra" øverst i dette dokument. Hvis 
ændringer påvirker, hvordan dine personoplysninger 
behandles, tager vi rimelige skridt for at fortælle dig om 
ændringerne, så du kan udøve dine rettigheder (f.eks. gøre 
indsigelse mod behandlingen). 
 
12.     Kontaktoplysninger og klageadgang  

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og 
bruger dine personoplysninger.  
 
Du kan kontakte os på vores hovedtelefonnummer (+45 70 
12 34 56).  

Du kan kontakte vores afdeling, der er ansvarlig for 
databeskyttelse, på dpofunction@danskebank.com. 

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, 
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: 
dt@datatilsynet.dk.  


