Information om Jyske Bank-koncernens behandling af persondata i forbindelse med
afholdelse af generalforsamlinger.

I forbindelse med at Jyske Bank-koncernen agerer som dataansvarlig, skal du, som aktionær, fuldmagtshaver eller
rådgiver, have oplyst, hvordan og hvornår vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.
1. Indsamling og behandling af oplysninger
Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig med henblik på at kunne indkalde til og afvikle vores
generalforsamlinger, og for at kunne leve op til de lovgivningsmæssige krav, vi er omfattet af i den henseende.
Til brug for disse formål behandler vi de oplysninger, der er registreret om dig i VP Ejerbogen hos VP Services A/S,
herunder oplysninger om dit navn, adresse og eventuelt e-mailadresse. Hvis du skal deltage i generalforsamlingen i
henhold til fuldmagt eller som rådgiver, behandler vi også oplysninger om dit navn og eventuelt din adresse og emailadresse.
Hvis du stiller spørgsmål eller fremsætter forslag forud for generalforsamlingen eller stiller spørgsmål på
generalforsamlingen, vil vi også registrere dette med henblik på at kunne dokumentere, at du er aktionær eller
fuldmagtshaver og med henblik på at indføje dit navn i referatet fra generalforsamlingen, som efterfølgende kan
besigtiges af aktionærer på selskabets kontor.
Generalforsamlingen vil blive optaget af Jyske Bank TV, og optagelsen vil både omfatte billede og lyd. Formålet med
optagelsen er at lave en reportage om generalforsamlingen, som vil blive publiceret på jyskebank.tv. Hvis du tager
ordet på generalforsamlingen og ikke ønsker, at der finder TV-optagelser sted, kan du meddele os dette.
Vi opbevarer oplysninger om afgivelse af bestyrelsesfuldmagt, fuldmagt til tredjemand og fuldmagt med instruktion
eller brevstemmer i 2 år og 1 måned fra afholdelsen af generalforsamlingen
Indkaldelsen til generalforsamlingen, fuldstændige forslag og generalforsamlingsreferatet bliver ikke slettet. Det
skyldes, at oplysningerne heri er nødvendige for, at vi kan dokumentere forhandlingerne og beslutningerne truffet på
generalforsamlingen.
2. Grundlag for behandling af oplysninger
Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for at leve op til vores forpligtelser efter Selskabsloven og for
at kunne forfølge vores legitime interesse i at kunne identificere dig, så du kan udøve dine rettigheder som aktionær.
3. Ret til indsigt
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan
også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.
4. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få
oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.
Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.
5. Begrænsning af behandling af oplysninger
Du har i 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 samfundsinteresser.

6. Hvis du vil vide mere om Jyske Bank-koncernens behandling af dine personoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette
henvendelse til vores databeskyttelsesvejleder (DPO) på dpo@jyskebank.dk. Du kan desuden klage til
Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller dt@datatilsynet.dk.

