H. Lundbeck A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H. LUNDBECK A/S - HÅNDTERING
AF PERSONOPLYSNINGER
1.

Introduktion
Formålet med denne meddelelse er at give dig som aktionær, fuldmagtshaver
og/eller rådgiver information om indsamling, behandling og opbevaring af dine
personoplysninger i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i
H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 56759913, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Danmark
(“Lundbeck”).
Lundbeck er dataansvarlig, hvilket indebærer, at Lundbeck er ansvarlig for, at
dine personoplysninger behandles korrekt. I tilfælde af spørgsmål kan
Lundbecks Data Protection Officer / Databeskyttelsesrådgiver kontaktes.
Kontaktoplysningerne følger længere nede i denne meddelelse af afsnit 11.
De følgende afsnit beskriver de oplysninger, som Lundbeck skal indsamle,
behandle, håndtere og opbevare, samt en beskrivelse af til hvilket formål og på
hvilken baggrund behandlingen foretages.
Der henvises i øvrigt til Lundbecks generelle persondatapolitik, som kan tilgås
her: https://lundbeck.com/global/privacy-policy-and-disclaimer.

2.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lundbeck vil ske på baggrund af de
oplysninger, der er registreret om dig i ejerbogen, herunder oplysninger om
navn, adresse og e-mailadresse. Lundbeck behandler i den forbindelse dine
personoplysninger med det formål at indkalde dig som aktionær til den
ordinære generalforsamling, herunder med henblik på at sætte dig i stand til at
udøve jeres
grundlæggende forvaltningsmæssige rettigheder på
generalforsamlingen.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lundbeck offentliggøres i
overensstemmelse med gældende lovgivning og Lundbecks vedtægter. I
forbindelse med indkaldelsen vil visse øvrige dokumenter af relevans for den
ordinære generalforsamling offentliggøres på Lundbecks hjemmeside.
Indkaldelsen vil være tilgængelig på Lundbecks hjemmeside indtil det ikke
længere er nødvendigt, som påkrævet af gældende lovgivning, og formentlig i
en periode på 5 år.
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3.

Meddelelse om deltagelse samt afgivelse af fuldmagt og brevstemme
Når du giver meddelelse om din deltagelse på generalforsamlingen, vil
Lundbeck udstede et adgangskort, som indeholder visse af dine
personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailaddresse og aktiebeholdning.
Meddelelse om deltagelse i den ordinære generalforsamling indebærer, at
Lundbeck behandler dine personoplysninger på baggrund af de oplysninger, der
er registreret om dig i ejerbogen. Der sker tillige behandling af dine
personoplysninger i forbindelse med afgivelse af instruktionsfuldmagt,
brevstemme eller hvis du stemmer på den ordinære generalforsamling.
Indsamling og behandling af personoplysninger sker med det formål at sikre de
relevante personer adgang til den ordinære generalforsamling samt sikre, at de
kan udøve relevante rettigheder.
Lundbeck kan opbevare personoplysninger, fuldmagter og brevstemmer indtil
det ikke længere er nødvendigt for Lundbeck at opbevare oplysningerne med
henblik på at kunne varetage Lundbeck og aktionærernes interesser.
Informationen opbevares dog i en periode på minimum 10 år.

4.

Fremsættelse af spørgsmål forud for den ordinære generalforsamling
Ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål forud for generalforsamling skal du
dokumentere din status som aktionær eller fuldmagtshaver, og Lundbeck vil i
den forbindelse behandle dine personoplysninger. Behandling af dine
personoplysninger er baseret på Lundbecks legitime interesse i at kunne
identificere dig som aktionær, således at du kan udøve din ret til at fremsætte
spørgsmål.
Afhængig af omstændighederne kan dit navn og spørgsmål blive offentliggjort
i en Q&A (spørgsmål/svar-funktion) på Lundbecks hjemmeside (såfremt en
Q&A bliver oprettet), eller – hvis dit spørgsmål bliver besvaret på den ordinære
generalforsamling – kan dit navn og spørgsmål blive fremlagt på den ordinære
generalforsamling i forbindelse med besvarelsen heraf.
Lundbeck er forpligtet til at opbevare personoplysninger, indtil det ikke længere
er nødvendigt for Lundbeck at opbevare disse med henblik på at kunne varetage
Lundbeck og aktionærernes interesser, dog minimum i en periode på 10 år.
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5.

Fremsættelse af forslag på den ordinære generalforsamling
I forbindelse med din anmodning til Lundbeck om optagelse af et bestemt
emne/forslag på dagsordenen på den ordinære generalforsamling vil dine
personoplysninger og forslagets indhold blive indsamlet og behandlet af
Lundbeck. Dine personoplysninger indsamles i denne sammenhæng baseret på
Lundbecks legitime interesse i at kunne identificere dig som aktionær, således
at du kan udøve din ret til at fremsætte forslag til optagelse på dagsordenen.
Såfremt din anmodning om optagelse af et bestemt emne/forslag på
dagsordenen opfylder kravene, vil forslaget og dit navn blive optaget (i) på
dagsordenen og i de fuldstændige forslag, og (ii) i relevante blanketter og
dokumenter til brug for afgivelse af fuldmagt, brevstemme og afstemning. Alle
blanketter og dokumenter vil blive offentliggjort i henhold til reglerne herom.

6.

Taleret og fremsættelse af spørgsmål på den ordinære generalforsamling
Såfremt du vælger at tage ordet på den ordinære generalforsamling, vil du blive
bedt om at dokumentere, at du er aktionær eller fuldmagtshaver, og der vil i den
forbindelse blive indsamlet og behandlet personoplysninger om dig. Lundbecks
indsamling og behandling er baseret på Lundbecks legitime interesse i at kunne
identificere dig, således at du kan udøve din ret til at tage ordet og eventuelt
stille spørgsmål.
Der henvises i øvrigt til afsnit 7 (webcasting) og afsnit 8 (udarbejdelse af
generalforsamlingsreferat) for mere information om behandling og håndtering
af dine personoplysninger.

7.

Webcasting af den ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling vil blive webcastet “live” fra Lundbecks
hjemmeside. Optagelsen vil tillige være tilgængelig ”on demand” via
Lundbecks hjemmeside efter den ordinære generalforsamling.
Optagelsen vil omfatte både billede (video) og lyd. Endvidere vil optagelsen
dække generalforsamlingens talerstol/platform. Såfremt du vælger at tage ordet
på den ordinære generalforsamling, vil der således ske indsamling og
behandling af dine personoplysninger. Ved at vælge at fremsætte spørgsmål
og/eller kommentarer eller tage ordet på den ordinære generalforsamling
accepterer du herved Lundbecks indsamling og behandling af dine
personoplysninger, herunder navn, billede, lyd etc. i forbindelse med
optagelsen. Optagelsen og informationen vil være tilgængelig via Lundbecks

3

hjemmeside. Du kan ikke frabede dig at blive optaget, hvis du vælger at tage
ordet på den ordinære generalforsamling.
Dine personoplysninger indsamles og behandles baseret på Lundbecks legitime
interesser, herunder for at du kan udøve dine rettigheder på den ordinære
generalforsamling, for at dokumentere og sikre transparens om forhandlingerne
på den ordinære generalforsamling og endelig for at give aktionærerne, som
ikke har kunne deltage fysisk i generalforsamlingen, mulighed for at få indblik
i forhandlingerne på den ordinære generalforsamling via optagelsen.
Optagelsen vil være tilgængelig via Lundbecks hjemmeside i en periode på op
til fem (5) år.
8.

Referat af den ordinære generalforsamling
Efter den ordinære generalforsamling vil Lundbeck udarbejde et referat af
forhandlingerne på generalforsamlingen. Udarbejdelsen heraf vil kunne omfatte
en yderligere behandling af dine personoplysninger, for eksempel hvis du har
fremsat et forslag og/eller et spørgsmål eller har taget ordet på den ordinære
generalforsamling, jf. afsnit 4, 5 og 6 ovenfor. Referat af den ordinære
generalforsamling skal udarbejdes i henhold til selskabsloven, og dine
personoplysninger vil blive behandlet således for at kunne opfylde og iagttage
lovkravene.
Såfremt du fremsætter et forslag til optagelse på dagsordenen til den ordinære
generalforsamling, er det ikke muligt at frabede sig angivelse af navn i
indkaldelsen eller på de forskellige blanketter, som bruges i forbindelse med
den ordinære generalforsamling. Disse informationer vil ligeledes blive angivet
i referatet for den ordinære generalforsamling.
Referatet vil efter udarbejdelsen blive gjort offentligt tilgængeligt på
Lundbecks hjemmeside i en periode på 5 år.
Lundbeck vil opbevare generalforsamlingsreferatet indtil, at det ikke længere
er nødvendigt for Lundbeck at opbevare oplysninger med henblik på at varetage
Lundbeck og aktionærernes legitime interesser, herunder med det formål at
dokumentere forhandlingerne og beslutningerne truffet på den ordinære
generalforsamling. Dette medfører, at referater ikke slettes.
Du har ikke mulighed for at afvise eller frabede dig at blive optaget eller citeret
i referatet, hvis du vælger at tage ordet på den ordinære generalforsamling i
Lundbeck.
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9.

Lundbecks brug af databehandler
Computershare A/S vil håndtere og behandle dine personoplysninger på vegne
af Lundbeck. Behandlingen sker i Danmark. Lundbeck og Computershare A/S
har indgået en databehandleraftale for blandt andet at sikre, at Computershare
A/S har implementeret og indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger
for i tilstrækkelig grad at beskytte dine personoplysninger.

10.

Dine rettigheder
Lundbeck har foretaget nødvendige og passende foranstaltninger for at beskytte
dine personoplysninger og sikret dine rettigheder som registreret. Bemærk
venligst at visse begrænsninger, som ikke er angivet nedenfor, kan gælde for
din mulighed (som registrerede) for at udøve dine rettigheder. Med forbehold
for disse begrænsninger, har du følgende rettigheder:
Ret til indsigt
• Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger, som
Lundbeck behandler.
Ret til berigtigelse
• Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget,
herunder også fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger.
Ret til sletning (“Retten til at blive glemt”)
• Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
Ret til begrænsning
• Du har ret til at bede Lundbeck om at begrænse behandlingen af dine
personoplysninger.
Ret til dataportabilitet
• I det tilfælde, hvor behandlingen er baseret på et samtykke fra den
registrerede eller en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk, har
du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at få transmitteret
personoplysningerne direkte til en tredjepart uden hindring fra
Lundbeck, såfremt det er teknisk muligt.
Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
• Som hovedregel har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der
alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har
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retsvirkning eller på tilsvarende vis påvirker dig betydeligt. Dette
gælder dog ikke, hvis en automatiseret beslutningstagning og
profilering blandt andet er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af
en kontrakt mellem dig og Lundbeck.
Ret til indsigelse
• Du har til enhver tid ret til, af grunde der vedrører din særlige situation,
at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvor
behandlingen er baseret på legitime interesser (i medfør af artikel 6, stk.
1 litra f i Databeskyttelsesforordningen og afsnit 6 i den danske
Persondatalov) herunder også profilering baseret på disse
bestemmelser.
•

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte
markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod
behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder
at gøre indsigelse mod profilering, i det omgang den vedrører direkte
markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på
direkte markedsføring, må Lundbeck ikke længere behandle dine
personoplysninger til dette formål.

Tilbagetrækning af samtykke
• Hvis databehandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit
samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Bemærk venligst at tilbagetrækning af samtykke har ikke indflydelse på
Lundbecks behandling af dine personoplysninger eller lovligheden
heraf forud for din tilbagetrækning af samtykke.
Klageadgang
• Du har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed,
herunder det danske datatilsyn (Datatilsynet).
Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål,
bedes du venligst kontakte Lundbecks Data Protection Officer /
Databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysningerne følger af afsnit 11 nedenfor.
11.

Kontaktoplysninger for Lundbeck og Lundbeck koncernens Data
Protection Officer / Databeskyttelsesrådgiver
Har du spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine personoplysninger, eller hvis
du ønsker at udøve og gøre brug af dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte
Lundbeck eller Lundbecks Data Protection Officer / Databeskyttelsesrådgiver
på nedenstående kontaktoplysninger:
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H. Lundbeck A/S
Attn. Data Protection Officer / Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danmark
Telefonnr.: +45 36 30 13 11 (spørg efter Lundbecks DPO /
Databeskyttelsesrådgiver)
E-mail: Dataprivacy@Lundbeck.com
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