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I. Introduktion
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S Frederiksborggade 15 9-11 floor., 1360 København K. (“Monsanto”,
“vi”, “vores” eller “os”) ønsker at formidle vores transaktioner med vores leverandører og gøre samarbejde med
dig lettere.
Derfor bruger vi SAP, ARIBA-platformen, RDC, Salesforce.com og andre IT-værktøjer til at behandle visse af
dine personoplysninger ifm. indkøbsformål, herunder behandlingen af købsordrer, udførelse af obligatorisk due
diligence, fakturaer og betalinger.
Hvis du giver personoplysninger om en anden person end dig selv, garanterer du, at du inden videregivelse af
sådanne personoplysninger har indhentet den pågældende persons samtykke til vores behandling af
vedkommendes oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring.
Det er dit eget frie valg, hvorvidt du giver dine personoplysninger til Monsanto til nedenstående formål ved at
fortsætte vores leverandørudvælgelsesproces. Hvis du nægter, vil dette ikke have nogen konsekvenser for dig.
Det vil dog begrænse vores evne til at formidle transaktioner med dig, hvor sådanne oplysninger er nødvendige
til dette formål.
Dine personoplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse med den europæiske generelle
databeskyttelsesforordning
og
gældende
lokal
databeskyttelseslov.
Derudover
finder
vores
databeskyttelsespolitik anvendelse, som kan hentes her.
II. Hvilke personoplysninger vi indsamler og til hvilket formål
Monsanto kan indsamle, behandle og bruge følgende kategorier af oplysninger:
- Identifikations- og kontaktoplysninger såsom: Navn, fuld adresse, telefon, fax, mobiltelefon, websted, email, IP-adresse, cookies, fødselsdato, køn, erhverv, lyde eller billeder,
- Geografisk placering (længdegrad/breddegrad), og
- Skattekategori og bankoplysninger, kredit- og finansielle oplysninger herunder ejerskab af selskab,
direktører, årsregnskaber, og
-I forbindelse med oprettelsen af vores forhold til dig har vi en juridiske forpligtelse til at foretage
vurderinger og overholde obligatorisk due diligence i henhold til globale antikorruptionspolitikker,
- I det omfang, det er tilladt ved lov, oplysninger vedrørende retssager indgivet til domstole samt til
administrative retsinstanser, eller offentligt tilgængelige oplysninger. Vi indsamler og bruger oplysninger
vedrørende formodede overtrædelser, retsforfølgelser eller straffedomme i forbindelse med lovovertrædelser,
og administrative sanktioner som nødvendigt med henblik på at administrere vores egne retssager og vurdere
og styre risiko i forhold til Monsantos lovgivningsmæssige overholdelsesforpligtelser vedrørende
hvidvaskning af penge, svig, korruption, terrorisme, organiseret kriminalitet, rapportering til
tilsynsmyndigheder og indberetning af mistænkelige aktiviteter, embargoer og andre lovgivningsmæssige
risici og tilhørende forpligtelser
- Af yderligere forretningsmæssige årsager - Virksomhedsrevision, analyse og koncernregnskaber,
leverandørforvaltning, regnskaber og optegnelser, indkøb, forberedelse til og foretagelse af fusion, overtagelse,
overdragelse af en virksomhed, overførsel af aktiver eller enhver anden form for virksomhedstransaktion, med
hensyn til billed- og/eller lydoptagelse af leverandører og leverandør-kontaktpersoner,
markedsføring/annoncering og kvalitetsforbedringsformål, konfliktstyring, til behandling af anmodninger fra
offentlige myndigheder eller domstole, til at håndtere juridiske anliggender, træning, rådgivningsformål,
overholdelse af gældende love, forordninger og Monsantos politikker og procedurer, og/eller
- Monsanto kan kontakte dig med henblik på direkte markedsføring (relateret til vores kontraktforhold) - som
omfatter at informere dig om Monsanto-produkter og -tjenester, specialtilbud, invitationer, nyhedsbreve via
post, fax og via e-mail, SMS, MMS og andre elektroniske midler.
- At sende dig undersøgelser via post, fax, via e-mail, SMS, MMS og andre elektroniske midler og analyser.
III. Opbevaringstid
De oplysninger, der indsamles og behandles til de ovenfor beskrevne formål, opbevares ikke længere end
nødvendigt til det angivne formål i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Når Monsanto ikke
længere har brug for dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og optegnelser og/eller træffer
foranstaltninger for at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra oplysningerne
(medmindre vi skal beholde dine oplysninger for at overholde lovmæssige eller forskriftsmæssige forpligtelser,
som Monsanto er underlagt). Vi kan bruge dine anonymiserede oplysninger til forskning og til andre formål,
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såsom dem, der er beskrevet ovenfor. Personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsbreve
kan være underlagt lovbestemte opbevaringskrav, som kan kræve en opbevaring på op til ti år. Eventuelle andre
personoplysninger skal i princippet slettes efter afslutningen af forretningsforholdet og i overensstemmelse med
vores dokumenthåndteringspolitik.
IV. Retsgrundlag for behandling
Vi skal have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil retsgrundlaget være
et af følgende:
(a)
Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe
foranstaltninger efter anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6(1)(a) i
den generelle databeskyttelsesforordning).
(b)
Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt
(artikel 6(1)(c) i den generelle databeskyttelsesforordning).
(c)
Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi eller en tredjepart
forfølger (f.eks. andre enheder inden for Monsanto-koncernen), medmindre sådanne interesser
tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der
kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6(1)(c) i den generelle
databeskyttelsesforordning). Sådanne interesser er at opfylde de formål, der er beskrevet
ovenfor i afsnit II og andre forretningsmæssige formål, såsom virksomhedsrevision, analyse
og koncernregnskaber, kundeforvaltning, regnskaber og optegnelser, indkøb, forberedelse til
og udførsel af en fusion, overtagelse, overdragelse af en virksomhed, overførsel af aktiver eller
enhver anden form for virksomhedstransaktion. Når vi behandler personoplysninger for at
opfylde vores legitime interesser, indfører vi robuste sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at
dine personoplysninger beskyttes, og for at sikre, at vores legitime interesser ikke tilsidesættes
af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Der kan anmodes om
yderligere oplysninger om denne begrundelse og den respektive interesseafvejning ved at
kontakte os ved hjælp af oplysningerne, der er angivet i afsnit VIII.
(d)
Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere
specifikke formål (artikel 6(1)(a) i den generelle databeskyttelsesforordning, for så vidt angår
følsomme oplysninger, artikel 9(2)(a) i den generelle databeskyttelsesforordning). Hvis du har
givet dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte os
ved hjælp af oplysningerne, der er angivet i afsnit VIII. Tilbagetrækningen af samtykke
berører ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke, der fandt sted før samtykket blev
trukket tilbage.
V. Overførsel til modtagere
Inden for Monsanto-koncernen: Vores moderselskab, Monsanto Company i USA og hvert af dets associerede
selskaber og datterselskaber (hvert associeret selskab eller datterselskab, inklusive os, betegnes som “associeret
Monsanto-selskab”, se her) kan modtage dine personoplysninger som nødvendigt til de ovenfor beskrevne
behandlingsformål.
Med visse tredjeparter: Offentlige myndigheder, leverandører, uafhængige eksterne rådgivere (såsom revisorer
eller juridiske rådgivere) og andre tredjeparter kan også modtage dine personoplysninger for at efterkomme
anmodninger og overholde juridiske krav.
Med visse erhvervende eller erhvervede enheder: Hvis Monsanto helt eller delvist sælges eller overdrages, eller
hvis Monsanto erhverver og integrerer en anden enhed i Monsanto-koncernen, overføres dine personoplysninger
til den anden enhed forud for transaktionen (f.eks. under due diligence-fasen) eller efter transaktionen, underlagt
eventuelle rettigheder i henhold til gældende lov, herunder retskredse, hvor den anden enhed er beliggende.
Med databehandlere: Visse tredjepartstjenesteudbydere såsom IT-support, logistik- og markedsføringsudbydere,
uanset om de er associerede eller ikke-associerede, vil modtage dine personoplysninger med henblik på at
behandle sådanne oplysninger i henhold til passende anvisninger (“databehandlere”), som nødvendigt til
behandlingsformålene, især for at yde IT- og anden administrativ support, overholde gældende love og andre
aktiviteter. Databehandlerne vil være underlagt kontraktmæssige forpligtelser til at implementere passende
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysningerne, og til kun at
behandle personoplysningerne som anvist. Vores tredjepartstjenesteudbydere kan fungere som uafhængige
dataansvarlige, (samt dets udpegede tredjepartsdatabehandlere) for at opfylde formålet som beskrevet ovenfor.
Dine personoplysninger kan også stilles til rådighed for tredjeparter, der leverer relevante tjenester i henhold til
en kontrakt med Monsanto eller Monsanto-koncernen til disse formål eller hvor påkrævet ved gældende love, og
til skattemæssige eller andre formål. Personoplysninger kan også videregives som led i et eventuelt fremtidigt
foreslået forretningssalg eller joint venture-ordning eller -forslag.
Du bør forvente, at modtagerne ovenfor, som vil modtage eller har adgang til dine personoplysninger, er
beliggende inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”).
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•

•

For modtagere beliggende uden for EØS er nogle certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, og
andre er beliggende i lande med tilstrækkelighedsbeslutninger i henhold til artikel 45 i den generelle
databeskyttelsesforordning. Disse modtagere er beliggende i USA (hvis de er certificeret i henhold til
EU-U.S. Privacy Shield) og modtageres lande med tilstrækkelig beskyttelse [her], og i hvert tilfælde er
overførslen derved anerkendt som ydende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ud fra et europæisk
lovmæssigt databeskyttelsesperspektiv.
Andre modtagere er beliggende i lande, der ikke yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ud fra et
europæisk lovmæssigt databeskyttelsesperspektiv (især USA (hvis ikke certificeret i henhold til EUU.S. Privacy Shield) link her). Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler ud
af EØS beskyttes tilstrækkeligt som påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslov.
Med hensyn til overførsler til lande, der ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, baserer vi
overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom bindende virksomhedsregler (artikel
46(2)(b), 47 i den generelle databeskyttelsesforordning), standarddatabeskyttelsesbestemmelser
vedtaget af Europa-Kommissionen eller af en tilsynsmyndighed (artikel 46(2)(c) eller (d) i den
generelle databeskyttelsesforordning), godkendte adfærdskodekser sammen med bindende og eksigible
forpligtelser for modtageren (artikel 46(2)(e) i den generelle databeskyttelsesforordning) eller
godkendte certificeringsmekanismer sammen med bindende og eksigible forpligtelser for modtageren
(artikel 46(2)(f) i den generelle databeskyttelsesforordning). Du kan bede om en kopi af sådanne
passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som angivet i afsnit VIII nedenfor.

VI. Automatiseret beslutningstagning
Vi foretager ikke automatiserede beslutninger, herunder profilering, der er omtalt i artikel 22(1) og (4) i den
generelle databeskyttelsesforordning, og hvis vi gør, vil vi i det mindste, i de tilfælde, give dig meningsfulde
oplysninger om den involverede logik, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af en sådan behandling
for den registrerede.
VII. Dine rettigheder
Ret til at tilbagetrække dit samtykke: Hvis du har givet dit samtykke til visse former for behandling, kan du
til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke
lovligheden af behandlingen før samtykket blev trukket tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at
kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnit VIII.
Yderligere databeskyttelsesrettigheder: I henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til at: (i) anmode
om adgang til dine personoplysninger, (ii) anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, (iii) anmode om
sletning af dine personoplysninger, (iv) anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, (v)
anmode om dataoverførbarhed, og/eller (vi) gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Nedenfor finder du yderligere oplysninger om dine rettigheder i det omfang, at den generelle
databeskyttelsesforordning finder anvendelse. Bemærk venligst, at disse rettigheder kan være begrænsede i
henhold til gældende (lokal) databeskyttelseslov.
•
Ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger: Som fastsat ved gældende
databeskyttelseslov har du ret til at få bekræftet af os, hvorvidt personoplysninger vedrørende dig
behandles eller ej, og, hvis det er tilfældet, at anmode om adgang til personoplysningerne.
Adgangsoplysningerne omfatter blandt andet behandlingens formål, kategorierne af de pågældende
personoplysninger og modtagerne eller kategorierne af modtagere til hvem personoplysningerne er
blevet eller vil blive videregivet. Dette er imidlertid ikke en absolut rettighed, og andre personers
interesser kan begrænse din ret til adgang.
Du har også ret til at få en gratis kopi af de personoplysninger, der er genstand for behandling. For
yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative
omkostninger.
•
Ret til at anmode om berigtigelse: Som fastsat ved gældende databeskyttelseslov har du ret til at få os
til at berigtige urigtige personoplysninger vedrørende dig. Afhængigt af formålene med behandlingen,
har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at tilvejebringe en
supplerende erklæring.
•
Ret til at anmode om sletning: Som fastsat ved gældende databeskyttelseslov har du ret til at få os til
at slette personoplysninger vedrørende dig, og vi kan være forpligtede til at slette sådanne
personoplysninger.
•
Ret til at anmode om begrænsning af behandling: Som fastsat ved gældende databeskyttelseslov har
du ret til at få os til, og vi kan være forpligtede til, at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
I så fald vil de respektive personoplysninger blive markeret og kan kun behandles af os til bestemte
formål.
•
Ret til at anmode om dataoverførbarhed: Som fastsat ved gældende databeskyttelseslov har du ret til
at modtage de personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, i et struktureret, almindelig
anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre de pågældende personoplysninger til en
3

anden enhed uden hindring fra os, hvor behandlingen udføres via automatiserede midler og er baseret
på samtykke i henhold til artikel 6(1)(a) eller artikel 9(2)(a) i den generelle databeskyttelsesforordning
eller en kontrakt i henhold til artikel 6(1)(b) i den generelle databeskyttelsesforordning.
•
Ret til at gøre indsigelse: Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse af
årsager forbundet med din særlige situation mod behandlingen af dine personoplysninger af os, der er
baseret på artikel 6(1)(f) i den generelle databeskyttelsesforordning, og hvor vi ikke længere skal
behandle dine personoplysninger. Hvis du har ret til at gøre indsigelse, og hvis du udøver denne ret,
bliver dine personoplysninger ikke længere behandlet af os til sådanne formål. Du kan udøve denne ret
ved at kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnit VIII.
For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som angivet i afsnit VIII nedenfor.
Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed i den relevante
medlemsstat her (f.eks. det sted, hvor du bor, arbejder, eller hvor den påståede krænkelse af den generelle
databeskyttelsesforordning fandt sted).
VIII. Kontaktoplysninger til Monsanto samt databeskyttelsesrådgiveren
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S Frederiksborggade 15 9-11 floor., 1360 København K.
emea.datasubjectsrights@monsanto.com er den dataansvarlige for de personoplysninger, som vi indsamler og
behandler.
Vores EME-databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: dan.manolescu@monsanto.com
En kopi af dette dokument er til dine optegnelser.
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