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Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Planteavlskonsulenten ApS behandler dine 

personoplysninger. 

 

 

1.Dataansvarlig 

 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er  

Planteavlskonsulenten ApS 

Niels Finsens Vej 20 

7100 Vejle 

CVR nr 28860366 

Kontaktinfo: 76 412 112 

kontakt@planteavlskonsulenten.dk  

www.planteavlskonsulenten.dk 

 

2. Brug af personoplysninger 

 

Planteavlskonsulenten ApS varetager opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd. Vi 

anvender dine personoplysninger til følgende formål. 

 

Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og 

faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser er nærmere beskrevet på vores 

hjemmeside. Personoplysningerne anvendes desuden til at målrette vores kommunikation med dig, på 

baggrund af dine interesser og fokusområder. 

 

3. Kategorier af personoplysninger: 

 

Vi indsamler følgende oplysninger om dig. 

 Navn, adresse, e-mail telefonnummer 

 Cpr nummer 

 Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold 

 Adgangskoder og lignende der bruges til godkendelse og styring af adgang til administrative 

systemer. 
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4. Kilder 

 

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil disse kilder være 

 Offentlige myndigheder,  

 erhvervsregistre,  

 landbrugets centrale databaser,  

 leverandører og aftagere, som har en direkte relation til din virksomhed samt  

 offentlige kilder tilgængelig online. 

 

5. Behandlingsgrundlag 

 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af indgået aftale om levering af 

rådgivning eller andre ydelser. Disse aftaler er som udgangspunkt mundtlige. 

 

6. videregivelse af dine personlige oplysninger. 

 

Vi videregiver dine personlige oplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

 Offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskaber 

 Seges Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender 

en eller flere it-løsninger, som er udviklet og driftes af Seges. Seges anvender oplysningerne til 

analyse-, forsknings- og statistik formål. I den forbindelse kan Seges samkøre data modtaget fra 

os med data modtaget fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse L&Fs 

persondatapolitik på http://lf.dk/privatlivspolitik/ 

 Datalogisk, når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger 

som er udviklet og driftet af Datalogisk, kan oplysningerne blive anvendt til analyse-, forsknings- 

og statistik formål. Du kan læse Datalogisk persondatapolitik på www.datalogisk.dk 

 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger som udgangspunkt i 5 år regnet fra Kundeforholdets ophør. 

Oplysningerne kan opbevares i længere tid i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber 

efter d 5-årige periode eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtiget til at opbevare 

oplysningerne i en længere periode. 

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, når der er et sagligt formål eller for at et retskrav kan gøres 

gældende eller forsvares. 
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8. Dine rettigheder 

 

Du har følgende rettigheder: 

 Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

 Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger og få behandlingen 

begrænset. 

 Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte 

markedsføring 

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

tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for 

lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af samtykke. 

 Du har ret til at modtage de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

 Du har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndighed. 

 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved en skriftlig henvendelse til 

kontakt@planteavlskonsulenten.dk 

 


