
Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
SAGRO er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SAGRO
Majsmarken 1
7190 Billund
CVR-nr.: 27 42 88 43
Telefon: 80 80 20 40 
Mail: info@sagro.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• At yde dig rådgivning i overensstemmelse med vores kundeaftale
• At varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder og private i overensstemmelse med vores kundeaftale 
• At opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• De forpligtelser, som vi har påtaget os overfor dig som kunde 
• Regler i skattelovgivningen mv. om regnskabs- og indberetningspligt
•  Regler i hvidvasklovgivningen om kundekendskabsprocedurer og om indberetning af mistanker om hvidvaskning af 

udbytte ved kriminelle handlinger

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger
Navn, adresse, email, tlf. nr., CVR-nr., økonomiske forhold, bankoplysninger, skatteoplysninger

Følsomme oplysninger
Helbredsmæssige forhold, strafbare forhold, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering.

Følsomme oplysninger behandler vi kun, når det er absolut nødvendigt af hensyn til dine eller andres vitale interesser, 
og det vil som overvejende hovedregel ske efter udtrykkeligt samtykke fra dig.

Dog vil oplysninger om din ægteskabelige status og evt. tilhørsforhold til folkekirken blive behandlet som et nødvendigt 
led i skattemæssig rådgivning og regnskabsmæssig assistance, uden at vi indhenter særskilt samtykke fra dig.

Endelig behandler vi dit CPR-nr., hvor det er nødvendigt af hensyn til løsning af den opgave, vi har aftalt, eller hvor  
lovgivningen pålægger os det.  
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4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader i nødvendigt omfang dine personoplysninger til følgende modtagere:
 
 • Offentlige myndigheder, f. eks. SKAT eller Landbrugsministeriet
 • Private modparter og samarbejdsparter
 • Databehandler

Særligt henleder vi opmærksomheden på, at når vi i forbindelse med levering af vores ydelser til dig anvender en eller 
flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), da videregiver vi 
dine personoplysninger til SEGES.
SEGES anvender alene oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre 
data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforeninger under Landbrug & Fødevarer, med data modtaget fra 
øvrige virksomheder samt med SEGES egne data. Du kan læse SEGES, L&Fs privatlivspolitik her.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Det fleste af de oplysninger, vi har om dig, har vi fået af dig selv. 

Vi indhenter desuden i nødvendigt omfang oplysninger fra offentlige myndigheder. Hvis oplysningerne ikke er offentligt 
tilgængelige, indhenter vi dem efter fuldmagt fra dig.

Derudover modtager vi oplysninger fra private samarbejdsparter efter aftale med dig.

 
6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år efter, at kundeforholdet er afsluttet. 

Det sker for, at vi, så længe det er relevant, kan dokumentere, hvordan vi har håndteret vores opgave, både i forhold til 
dig, og i forhold til andre parter. 

7.	 Samtykke	og	retten	til	at	trække	samtykke	tilbage
I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke til at behandle oplysninger om dig.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysnin-
ger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplys-
ninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetræk-
ker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.	Dine	rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
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Ret	til	at	se	oplysninger	(indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og i den måde, vi behandler oplysningerne på.

Ret	til	berigtigelse	(rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret	til	sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle slet-
ning indtræffer. 

Ret	til	begrænsning	af	behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset 
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med 
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-
fundsinteresser. 

Ret	til	indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret	til	at	transmittere	oplysninger	(dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæs-
bart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk.

9.	 Klage	til	Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysnin-
ger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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