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Politik for persondata for aktionærer m.fl.  
 

1 Introduktion 

1.1 Som led i håndteringen af vores forhold til vores aktionærer, vil Ringkjøbing Land-

bobank A/S, CVR-nr. 37536814, Torvet 1, 6950 Ringkøbing (herefter ”Banken”, 

“vi” og “vores”) behandle og opbevare personoplysninger om aktionærer, fuld-
magtshavere og rådgivere. Denne persondatapolitik redegør for, hvordan og hvorfor 

vi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af forholdet til vo-

res aktionærer, fuldmagtshavere og rådgivere, herunder ved registrering i ejerbogen 

og ved indkaldelse til, og afholdelse af, generalforsamling.    

1.2 Banken er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger som beskrevet i 

denne persondatapolitik.  

2 Hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger 

2.1 Nedenfor er det oplistet hvilke typer af personoplysninger, som vi indsamler, be-

handler og opbevarer om vores aktionærer, fuldmagtshavere og rådgivere, samt til 

hvilket formål og på hvilken baggrund vi behandler personoplysningerne.  

2.2 I det omfang vi har henvist til vores legitime interesse som retsgrundlag for behand-

lingen af personoplysninger, har vi foretaget en interesseafvejning for at sikre, at 

dine interesser eller frihedsrettigheder ikke går forud for vores legitime interesser.  

Formål Databehandlingsaktivitet Juridisk grundlag 

Identificering 

af aktionærer 

og vedligehol-
delse af vores 

ejerbog 

 

For at kunne identificere aktionærer 

og vedligeholde ejerbogen, behand-

ler vi oplysninger om hver aktio-
nær, herunder navn, adresse, e-

mailadresse, dato for erhvervel-

ser/salg, aktiebeholdning, stemme-

rettigheder og pantsætninger. 

Vi behandler personoplysningerne 

for at opfylde vores juridiske for-

pligtelse efter Selskabsloven. 
 

Retsgrundlaget for behandlingen 

er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra c. 
 

Indkaldelse til 

generalfor-
samling 

 

Indkaldelse til generalforsamling i 

Banken vil ske på baggrund af de 
oplysninger, der er registreret i ejer-

bogen, herunder oplysning om 

navn, adresse og e-mailadresse. 

 
Vi behandler i den forbindelse per-

sonoplysninger med det formål at 

indkalde aktionærer til generalfor-
samling, herunder med henblik på 

at sætte aktionærerne i stand til at 

udøve deres grundlæggende forvalt-
ningsmæssige rettigheder på gene-

ralforsamlingen. 

Vi behandler personoplysningerne 

for at opfylde vores juridiske for-
pligtelse efter Selskabsloven. 
 

Retsgrundlaget for behandlingen 

er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra c. 
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Indkaldelsen med dagsordenen vil 

blive offentliggjort og udsendt i 
overensstemmelse med gældende 

lovgivning og Bankens vedtægter, 

og den vil således blive offentlig-
gjort som selskabsmeddelelse via 

Nasdaq Copenhagen henholdsvis på 

Bankens hjemmeside samt udsendt 

via e-mail eller almindelig post til 
aktionærer, der har anmodet herom. 

 

I forlængelse af indkaldelsens of-
fentliggørelse vil visse øvrige doku-

menter af relevans for generalfor-

samlingen blive offentliggjort på 
Bankens hjemmeside, herunder de 

fuldstændige forslag og blanketter 

til brug for afgivelse af fuldmagt el-

ler brevstemme. 
 

Anmeldelse af 

deltagelse og 
afgivelse af 

fuldmagt og 

brevstemmer 

 

Når en aktionær anmelder sin og en 

eventuel rådgivers deltagelse i ge-
neralforsamlingen eller afgiver 

fuldmagt til tredjemand, vil vi ud-

stede et adgangskort (eventuelt med 

stemmesedler), som vil indeholde 
visse personlysninger om aktionæ-

ren, en eventuel fuldmagtshaver 

og/eller rådgiver, som repræsente-
rer aktionæren, herunder navn, 

adresse, e-mailadresse og aktiebe-

holdning.  
 

Adgangskort vil blive gjort tilgæn-
geligt enten elektronisk eller ved 

udsendelse via e-mail eller almin-

delig post. 
 

Anmeldelse af deltagelse indebæ-

rer, at vi behandler dine personop-
lysninger på baggrund af de oplys-

ninger, der er registreret om aktio-

næren i ejerbogen eller som er ble-

vet givet i forbindelse med anmel-
delsen af deltagelsen. Behandling af 

personoplysningerne sker endvidere 

i forbindelse med afgivelse af fuld-
magt til en tredjepart, fuldmagt til 

bestyrelsen eller ved afgivelse af 

brevstemme. På samme måde sker 

Vi behandler personoplysningerne 

for at opfylde vores juridiske for-
pligtelse efter reglerne om aktio-

nærrettigheder i Selskabsloven. 

 

Retsgrundlaget for behandlingen 
er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra c. 
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der behandling af dine personoplys-

ninger for, at vi kan håndtere stem-
meprocessen, såfremt aktionæren 

afgiver stemme på generalforsam-

lingen (skriftligt eller elektronisk), 
herunder for at kunne levere en be-

kræftelse af elektroniske stemmer. 

 

Såfremt aktionæren afgiver fuld-
magt til tredjemand og/eller regi-

strerer deltagelse for en rådgiver, 

vil vi indsamle og behandle person-
oplysninger om disse personer (e-

mail, navn og adresse). 

 
Indsamling og behandling af oplys-

ninger sker med det formål at sikre 

de relevante personer adgang til 

Bankens generalforsamling samt 
sikre, at de kan udøve de relevante 

rettigheder. 

 

Fremsættelse 

af spørgsmål 

forud for ge-

neralforsam-
lingen 

 

Ved fremsættelse af skriftlige 

spørgsmål forud for generalforsam-

lingen skal aktionærer dokumentere 

deres status som aktionær eller 
fuldmagtshaver, og der vil i den 

forbindelse ske indsamling og be-

handling af dine personoplysninger. 
 

Såfremt spørgsmål besvares skrift-

ligt, vil dette, inklusive oplysning 

om dit navn og Bankens besvarelse 
heraf, gøres tilgængelig på anmod-

ning og kan blive fremlagt eller 

omtalt på generalforsamlingen. 
 

Indsamling og behandling af per-

sonoplysninger er i denne forbin-

delse baseret på Bankens legitime 

interesse i at kunne identificere 
aktionæren, således at denne kan 

udøve sin ret som aktionær til at 

fremsætte spørgsmål. 
 

Retsgrundlaget for behandlingen 

er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra f. 
 

Fremsættelse 

af forslag 

forud for ge-
neralforsam-

lingen 

 

I forbindelse med anmodning om 

optagelse af et bestemt emne på 

dagsordenen for generalforsamlin-
gen vil dine personoplysninger og 

forslagets indhold blive indsamlet 

og behandlet af Banken. 
 

Såfremt din anmodning opfylder 

kravene, vil forslaget og dit navn 
blive optaget (i) på dagsordenen og 

i de fuldstændige forslag, (ii) i blan-

ketter til brug for afgivelse af fuld-

Dine personoplysninger indsamles 

i denne sammenhæng baseret på 

Bankens legitime interesse i at 
kunne identificere dig som aktio-

nær, således at du kan udøve din 

ret til at fremsætte forslag til opta-
gelse på dagsordenen. 

 

Retsgrundlaget for behandlingen 
er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra f. 
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magt eller brevstemme, som heref-

ter vil blive offentliggjort i henhold 
til reglerne herom samt (iii) i refe-

ratet af generalforsamlingen. 

 

Taleret og 
fremsættelse 

af spørgsmål 

på generalfor-

samlingen 

 

Såfremt en aktionær, fuldmagtsha-
ver eller rådgiver vælger at tage or-

det på generalforsamlingen, f.eks. 

for at stille spørgsmål til bestyrel-
sen eller årsrapporten, vil vedkom-

mende blive bedt om at dokumen-

tere, at denne er aktionær, fuld-
magtshaver eller rådgiver. 

 

Udtalelsen og navn vil blive inklu-

deret i referatet af generalforsam-
lingen. 

 

I denne forbindelse vil personop-
lysninger blive indsamlet og be-

handlet baseret på vores legitime 

interesse i at kunne identificere 
aktionæren, således at aktionæren 

kan udøve sin ret til at tage ordet 

og eventuelt stille spørgsmål på 
generalforsamlingen. 

 

Retsgrundlaget for behandlingen 

er Databeskyttelsesforordningen 
artikel 6, stk. 1, litra f. 

 

Videoopta-
gelse og/eller  

webcast af ge-

neralforsam-

ling 

Generalforsamlingen kan blive op-
taget og/eller webcastet live til akti-

onærer og andre relevante deltagere 

via Bankens hjemmeside eller via 

en applikation. Såfremt vi gør det, 
kan optagelsen gøres tilgængelig på 

Bankens hjemmeside efter general-

forsamlingen. 
 

Optagelsen og/eller webcastet, der 

vil omfatte såvel billede som lyd, 
vil dække arealet omkring general-

forsamlingens podie og talerstol, og 

der vil således ske indsamling og 

behandling af personoplysninger, 
når en aktionær, fuldmagtshaver el-

ler rådgiver vælger at tage ordet, af-

giver sin stemme, eller på anden vis 
kommer med indlæg på generalfor-

samlingen. 

 

Disse personoplysninger omfatter 
navn og eventuelt billede og lydop-

tagelse af spørgsmål, indlæg og 

stemme. 
 

Inden aktionærer, fuldmagtshavere 

og rådgivere kan logge ind eller 
tage ordet/komme med indlæg, her-

under skriftligt, skal status som ak-

tionær, fuldmagtshaver eller rådgi-

ver dokumenteres. 

Personoplysningerne indsamles 
baseret på vores legitime inte-

resse i at kunne identificere aktio-

nærer, fuldmagtshavere og rådgi-

vere, således at de kan udøve de-
res rettigheder på generalforsam-

lingen, samt hensynet til at sikre 

transparens omkring processen og 
forhandlingerne på generalfor-

samling, bl.a. således at aktionæ-

rer, der ikke har mulighed for at 
deltage fysisk i generalforsamlin-

gen, har mulighed for at få ind-

blik heri via live webcastet og/el-

ler optagelsen. 

Retsgrundlaget for behandlingen 
er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra f. 
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3 Tredjeparter som vi deler personoplysninger med  

3.1 Vi kan dele personoplysninger om aktionærer, fuldmagtshavere og rådgivere med 

relevante ansatte i Banken og med relevante tredjepartsrådgivere og leverandører af 
tjenesteydelser. Nogle af disse parter kan være hjemhørende i lande uden for 

EU/EØS. For at sikre at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har 

vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som muliggør over-

førslen, enten hvor EU-Kommissionen har fastslået, at det pågældende tredjeland 
har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller ved brug af EU-Kommissionens god-

kendte standardkontraktbestemmelser. 

Vi kan også dele personoplysninger med såvel offentlige myndigheder som offent-
ligheden ved offentliggørelse på vores hjemmeside i overensstemmelse med gæl-

dende lov. 

 

 

Aktionærer, fuldmagtshavere eller 
rådgivere kan ikke frabede sig at 

blive optaget, såfremt de vælger at 

tage ordet. 
 

Referat af ge-

neralforsam-

lingen 

 

Efter generalforsamlingen vil Ban-

ken udarbejde et referat af general-

forsamlingen, og der vil derfor i 
forlængelse af den oprindelige ind-

samling og behandling af dine per-

sonoplysninger, f.eks. ved fremsæt-
telse af forslag, eller ved udnyttel-

sen af retten til at tage ordet eller på 

anden vis komme med indlæg på 

generalforsamlingen, kunne ske en 
yderligere behandling af dine per-

sonoplysninger. 

 
Beslutninger truffet på generalfor-

samlingen vil blive gjort tilgænge-

lige efter generalforsamlingens af-
holdelse på Bankens hjemmeside 

og via Nasdaq Copenhagen.  

 

Referatet af generalforsamlingen 
kan efter udarbejdelse blive gjort 

tilgængeligt på Bankens hjemme-

side, hvor aktionærer og offentlig-
heden i øvrigt vil have mulighed for 

at gennemse det. 

 

Referat af generalforsamlingen 

skal udarbejdes i overensstem-

melse med selskabsloven, og be-
handling af oplysninger om vores 

aktionærer er derfor nødvendig 

for, at vi kan overholde vores ju-

ridiske forpligtelser. 

Retsgrundlaget for behandlingen 

er Databeskyttelsesforordningen 

artikel 6, stk. 1, litra c henholds-

vis litra f.   

Ved fremsættelse af forslag til 
optagelse på dagsordenen eller 

ved udtalelser på generalforsam-

lingen, er det ikke muligt at fra-
bede sig angivelse af navn på ak-

tionærerne, fuldmagtshaverne el-

ler rådgiverne i referatet af gene-

ralforsamlingen.   
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Hvis du ønsker yderligere information om sådanne overførsler og de sikkerhedsfor-

anstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, 
kan du sende en forespørgsel på e-mail til Banken på mailadressen soscompli-

ance@landbobanken.dk.  

4 Om hvor længe vi opbevarer personoplysninger 

4.1 Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne op-

fylde de formål, som er beskrevet i denne politik. Når Banken ikke længere har et 

legitimt formål og behov for at behandle dine personoplysninger, sletter eller ano-

nymiserer vi dem.  

4.2 Identificering af aktionærer og vedligeholdelse af vores ejerbog  

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe du er aktionær. Såfremt du ikke læn-

gere er aktionær, opbevarer vi personoplysninger, så længe det er tilladt i henhold 
til gældende lovgivning med henblik på at kunne varetage Bankens og aktionærer-

nes interesser. Normalvis minimum 5 år og efter en konkret vurdering op til 10 år 

fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. Selskabsloven § 17.  

4.3 Indkaldelse til generalforsamling 

Vi kan opbevare indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og blanketter til 

brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, indtil det ikke længere er nødven-
digt at opbevare oplysningerne med henblik på at kunne varetage Bankens og aktio-

nærernes interesser, herunder med det formål at dokumentere indkaldelsens ind-

hold. Dette medfører, at indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag og blan-

ketter til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme bliver opbevaret i en peri-
ode på mindst 5 år og efter en konkret vurdering op til 10 år fra udgangen af det 

regnskabsår, referatet vedrører, jf. Selskabsloven § 17, hvorefter personoplysninger 

i indkaldelsen slettes. 

Indkaldelsen med dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden i en periode på 

mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, indkaldelsen er udsendt. De øvrige do-

kumenter vil være tilgængelige på hjemmesiden indtil næste ordinære generalfor-

samling. 

4.4 Anmeldelse af deltagelse og afgivelse af fuldmagt og brevstemmer 

Se opbevaringsperiode i afsnit 4.3 om indkaldelse til generalforsamling, opbeva-

ringsperiode i afsnit 4.8 om videooptagelse og/eller webcast samt opbevaringsperi-

ode i afsnit 4.9 om referat af generalforsamlingen. 

4.5 Fremsættelse af spørgsmål forud for generalforsamlingen 

Se opbevaringsperiode i afsnit 4.3 om indkaldelse til generalforsamling. 

4.6 Fremsættelse af forslag forud for generalforsamlingen 

Se opbevaringsperiode i afsnit 4.3 om indkaldelse til generalforsamling og opbeva-

ringsperiode i afsnit 4.9 om referat af generalforsamlingen.  

4.7 Taleret og fremsættelse af spørgsmål på generalforsamlingen 

Se opbevaringsperiode i afsnit 4.8 om videooptagelse og/eller webcast og opbeva-

ringsperiode i afsnit 4.9 om referat af generalforsamlingen. 
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4.8 Videooptagelse og/eller webcast  

Videooptagelsen vil være tilgængelig på Bankens hjemmeside i en periode på op til 

2 år efter generalforsamlingen, hvorefter den slettes fra hjemmesiden. 

Vi opbevarer optagelsen internt i en periode på minimum 5 år og efter en konkret 

vurdering op til 10 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. 

Selskabsloven § 17.   

4.9 Referat af generalforsamlingen 

Vi kan opbevare generalforsamlingsreferatet, indtil det ikke længere er nødvendigt 
at opbevare oplysningerne med henblik på at kunne varetage Bankens og aktionæ-

rernes interesser, herunder med det formål at dokumentere forhandlingerne og be-

slutningerne truffet på generalforsamlingen. Dette medfører, at referatet bliver op-

bevaret i en periode på mindst 5 år og efter en konkret vurdering op til 10 år fra ud-
gangen af det regnskabsår, referatet vedrører, jf. Selskabsloven § 17, hvorefter per-

sonoplysninger i referatet som udgangspunkt bliver slettet. 

Referat af generalforsamlingen kan efter udarbejdelse blive gjort tilgængeligt på 
Bankens hjemmeside indtil næste ordinære generalforsamling, og referatet kan så-

ledes i denne periode være generelt tilgængeligt for aktionærer og offentligheden i 

øvrigt. 

4.10 Længere opbevaringsperioder 

Oplysninger, som angivet ovenfor i afsnit 4.2-4.10, kan opbevares i en længere pe-

riode, hvis vi er forpligtet hertil ved lov, eller hvis opbevaring er nødvendigt for at 

retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares. 

5 Dine rettigheder som registreret  

5.1 Bemærk venligt, at der er betingelser og begrænsninger for nedenstående rettighe-

der. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til eksempelvis sletning i det konkrete 
tilfælde. Dette vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forbindelse med be-

handlingsaktiviteten. 

5.2 Retten til indsigt 

Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer og 
behandler om dig ved at sende en e-mail til Banken på mailadressen soscompli-

ance@landbobanken.dk, hvori du anmoder herom. 

5.3 Retten til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling 
Du kan være berettiget til at få mangelfulde eller urigtige personoplysninger om dig 

berigtiget, til at få visse personoplysninger om dig slettet, eller til at behandlingen 

af dine personoplysninger begrænses. Hvis du ønsker at få dine oplysninger berigti-
get, slettet eller at behandlingen begrænses, send da venligst en e-mail til Banken 

på mailadressen soscompliance@landbobanken.dk med din anmodning.  

5.4 Retten til at gøre indsigelse 

Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger. Hvis du øn-
sker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, send da ven-

ligst en e-mail til Banken på mailadressen soscompliance@landbobanken.dk med 

din indsigelse. 
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5.5 Retten til at klage 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du 

kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.  

6 Ændringer i denne politik 

6.1 Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i denne politik ved at udstede en ny ver-

sion på vores hjemmeside.  

7 Kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiver 

7.1 Vores kontaktoplysninger: 

Ringkjøbing Landbobank A/S   

Torvet 1 

6950 Ringkøbing 

Telefon: +45 97 32 11 66 
Mail: post@landbobanken.dk 

CVR-nr.: 37536814 

Hvis du har spørgsmål, for eksempel vores interesseafvejninger, kan du kontakte 
bankens databeskyttelsesrådgiver (DPO). Bankens DPO kan kontaktes på soscom-
pliance@landbobanken.dk. 

 

Vedtaget af bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank A/S den 19. december 2022. 

mailto:post@landbobanken.dk

