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Privatlivserklæring 
SÅDAN BRUGER OG ADMINISTRERER BODYCOTE DINE DATA 
 
Bodycote-institutionen, som er ansvarlig for dine personoplysninger, vil være medlem af Bodycote plc group, som 
oprindeligt indsamler oplysningerne fra eller om dig. 
 
Du kan læse mere om medlemmerne af Bodycote plc group på www.bodycote.com eller ved at kontakte os vha. 
oplysningerne i nedenstående afsnit Kontakt os. Bodycote plc og dens datterselskaber (kollektivt refereret til som 
"Bodycote", "vi", "os") tager dens ansvar for databeskyttelse og privatlivet alvorligt. Denne privatlivserklæring forklarer 
hvordan vi indsamler, bruger og deler personoplysninger under vores virksomheds aktiviteter, herunder: 


 Hvilke personoplysninger, vi indsamler og hvornår og hvorfor vi bruger dem  
 Hvordan vi deler personoplysningerne inden for Bodycote og med vores tjenesteudbydere, myndigheder og andre 

tredjeparter  
 Forklare mere om behandlingen af aktionærers personoplysninger  
 Forklare mere om direkte markedsføring og profilering  
 Overføre personoplysninger globalt  
 Hvordan vi beskytter og lagrer personoplysninger  
 Juridiske rettigheder tilgængelige til at hjælpe med at holde dine oplysninger fortrolige  
 Hvordan du kan kontakte os for yderligere support 
 
Vi kan ændre denne meddelelse fra tid til anden for at holde den ajour med juridiske krav og måden, vi fører vores 
virksomhed på. Gå ind på www.bodycote.com med jævne mellemrum for den seneste version af denne meddelelse. 
Du kan muligvis finde eksterne links til tredjeparters websider på vores webside. Denne privatlivserklæring gælder ikke 
for din brug af en tredjeparts webside. 

 
HVILKE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER, OG HVORNÅR OG HVORFOR VI BRUGER 
DEM 
 
I dette afsnit kan du læse mere om  
 
 Typerne af personoplysninger, vi indsamler  
 Hvornår vi indsamler personoplysninger  
 Hvordan vi bruger personoplysningerne  
 Det juridiske grundlag for brug af personoplysninger 

 
Når vi indsamler oplysninger 
 
Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du:  
 
 Investerer i vores aktier eller er interesseret i at investere i vores aktier  
 Registrerer dig med eller bruger en af vores websider eller online-tjenester  
 Køber en af vores tjenester  
 Arbejder med os som en arbejdspartner, kollektivt benævnt ("du") 
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Personoplysninger, som vi indsamler og bruger, hvis du investerer i vores aktier eller er 
interesseret i at investere i vores aktier 
 Dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger  
 Oplysninger om dine aktieposter  

 
Personoplysninger, som vi indsamler og bruger, hvis du bruger vores websider eller online-
tjenester 
 Dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger  
 Oplysninger, som du indtaster i nogen formularer  
 Yderligere oplysninger vedrørende din brug af websider og online-tjenester 

 
Personoplysninger, som vi indsamler og bruger, hvis du køber en af vores tjenester 
 Dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger  
 Bankkontooplysninger og kreditkortoplysninger  

 
Personoplysninger, som vi indsamler og bruger, hvis du arbejder med os som en 
virksomhedspartner 
 Dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger  
 Bankkontooplysninger og kreditkortoplysninger  

 
Det juridiske grundlag for at bruge dine personoplysninger 
Vi vil kun indsamle, bruge og dele dine personoplysninger, hvor vi er sikre på, at vi har et passende juridisk grundlag 
for at gøre dette. Dette kan være fordi: 


 Du har givet dit samtykke til at vi bruger dine personoplysninger 
 Vores brug af dine personoplysninger er i vores legitime interesse som en kommerciel organisation - I disse 

tilfælde vil vi altid behandle dine oplysninger på en måde, som er proportional og som respekterer din ret til 
fortrolighed, og du har ret til at modsætte dig behandlingen, som forklaret nedenfor 

 Vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en kontrakt eller tage tiltag til at indgå en 
kontrakt med dig  

 Vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde relevante juridiske eller regulatoriske 
forpligtelser, som vi har 

 
DELING AF PERSONOPLYSNINGER INDEN FOR BODYCOTE, MED VORES 
TJENESTEUDBYDERE OG MED MYNDIGHEDERNE 
I dette afsnit kan du læse mere om hvordan vi deler personoplysninger:  


 Inden for Bodycote  
 Med tredjeparter, som hjælper os med at levere vores produkter og tjenester  
 Med myndighederne 
 
Vi deler dine oplysninger på en måde og til de formål, som er beskrevet nedenfor: 
 
1. Inden for Bodycote, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at levere vores tjenester til dig eller til at 

administrere vores virksomhed 
2. Med tredjeparter, som hjælper os med at administrere vores virksomhed og levere tjenester. Disse tredjeparter 

har indgået aftale om fortrolighedsbegrænsninger og bruger personoplysninger, som vi deler med dem eller som 
de har indsamlet på vores vegne, udelukkende med formålet at levere de bestilte tjenester til os 

3. Med kreditreferenceinstitutioner og organisationer, som arbejder på at forhindre bedrageri i finansielle tjenester 
4. Med myndighederne, for at overholde alle gældende love, bestemmelser og regler samt anmodninger fra politiet, 

myndighederne og andre regeringsinstitutioner 
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5. Vi kan dele i aggregeret, statistisk form, upersonlige oplysninger vedrørende gæster på vores webside, 
trafikmønstre samt brug af websiderne med vores partnere, datterselskaber eller annoncører 

6. Hvis vi i fremtiden sælger eller overfører en del eller hele vores virksomhed eller materialer til en tredjepart, vil vi 
muligvis videregive oplysningerne til en potentiel eller aktuel tredjepartskøber af vores virksomhed eller materialer 

 
YDERLIGE FORKLARING VEDRØRENDE BEHANDLING AF AKTIONÆRERS 
PERSONOPLYSNINGER 
Som en aktionær i Bodycote, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med dine aktieposter. Vi indsamler 
personoplysninger om registrerede aktionærer, fuldmagtsindehavere, juridiske repræsentanter, tidligere aktionærer 
med uafhentede materialer og aktionærer i minoritet. 
 
Grundlaget for dette er forklaret nedenfor. 

 
Virksomhedssekretariatet  
Hvilke behandlingsaktiviteter udfører I som omfatter mine personoplysninger? 
Vi administrerer dine aktieposter i virksomheden og fører de generelle registreringer, som er nødvendige for dette. 
Dette omfatter administrative aktiviteter, som vi udfører i henhold til myndighedskrav, f.eks.: 


 Føre lovpligtige registreringer  
 Administrere overensstemmelse med registrerings- og regeringsinstitutioner  
 Overholde kravene til lovpligtig rapportering 

 
Hvilke kategorier af personoplysninger er omfattet i disse behandlingsaktiviteter? 
Vi behandler dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger samt andre oplysninger, som kan være krævet i visse 
jurisdiktioner. 

 
Hvad er grunden til disse behandlingsaktiviteter? 
Vi bruger dine personoplysninger til at administrere vores forhold med dig og til at administrere dine aktieposter. 

 
Hvad er det juridiske grundlag for at I udfører disse aktiviteter? 
Denne behandling er nødvendig for at overholde virksomhedens juridiske forpligtelser. Denne behandling er også 
nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som virksomheden har. 

 
Hvad er ovennævnte "legitime interesser"? 
Virksomheden mener, at den har en legitim interesse i at udføre dens virksomhed og administrere oplysningerne om 
dens aktionærer. Dette omfatter overholdelse af kravene til lovpligtig rapportering og forpligtelser overfor oversøiske 
registrerings- og regeringsmyndigheder. 

 
Med hvem deler I disse personoplysninger? 
Dine personoplysninger videregives internt inden for Bodycote på lederniveau. Desuden vil nogle af dine 
personoplysninger blive delt eksternt med registreringskontorer for virksomheder (som f.eks. Companies House i 
Storbritannien), juridiske rådgivere, revisorer, virksomhedsekretariatsudbydere, notarer og som derudover er fastlagt i 
denne meddelelse. 
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Aktieregistre  
Hvilke behandlingsaktiviteter udfører I som omfatter mine personoplysninger? 
Vi administrerer Bodycote's aktieregister samt andre aktieregistre. 

 
Hvilke kategorier af personoplysninger er omfattet i disse behandlingsaktiviteter? 
Vi behandler dine identitetsoplysninger og kontaktoplysninger samt oplysninger om dine aktieposter.  

 
Hvad er grunden til disse behandlingsaktiviteter? 
Vi bruger dine personoplysninger til at administrere vores forhold med dig og til at administrere dine aktieposter. Vi gør 
dette for at administrere aktieregistret effektivt og sikre, at aktionærerne modtager dividenderne og rettighederne, som 
de legalt er berettiget til. 
Desuden bruger vi disse oplysninger til at svare på forespørgsler relateret til aktieposter og/eller uafhentede 
materialer. Vi analyser også aktieregistret for rapportering og andre formål, herunder deltagelse og afstemning på den 
årlige generalforsamling. 

 
Hvad er det juridiske grundlag for at I udfører disse aktiviteter? 
Denne behandling er nødvendig for at overholde virksomhedens juridiske forpligtelser. Denne behandling er også 
nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som virksomheden har. 

 
Hvad er ovennævnte "legitime interesser"? 
Virksomheden mener, at den har en legitim interesse i at udføre dens virksomhed og administrere oplysningerne om 
dens aktionærer. Dette omfatter overholdelse af kravene til lovpligtig rapportering og forpligtelser overfor oversøiske 
registrerings- og regeringsmyndigheder. 

 
Hvordan indsamler I disse oplysninger, udover de oplysninger, som jeg selv har afgivet? 
Vi kan modtage personoplysninger fra aktie/børs-brokere, din agent eller repræsentant, aktiestråmænd/depositarer, 
administratorer af aktieplaner/kuratorer og virksomheder (eller deres registratorer), som vi vil overtage/fusionere med 
samt fra andre kilder, som fastlagt i denne meddelelse. 
Desuden kan vi også indsamle nogle personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder. 

 
Med hvem deler I disse personoplysninger? 
Dine personoplysninger videregives internt, som fastlagt i denne meddelelse. 
Desuden vil nogle af dine personoplysninger blive delt eksternt med aktieregistratoren, Equiniti (se 
https://privacy.equiniti.com for yderligere oplysninger om Equiniti's egen privatlivserklæring, som gælder for de 
oplysninger, de råder over), med virksomhedsregistre (som f.eks. Companies House i Storbritannien), analytikere, 
juridiske rådgivere, revisorer, virksomhedssekretariatsudbydere, notarer, virksomheder, som undersøger aktiver, 
trykkerier samt postkontoret, og som derudover er fastlagt i denne meddelelse. 

 
YDERLIGERE FORKLARING VEDRØRENDE DIREKTE MARKEDSFØRING OG PROFILERING 
I dette afsnit kan du læse mere om  
 Hvordan vi bruger personoplysninger for at holde dig underrettet om vores produkter og tjenester  
 Hvordan du kan indstille dine markedsføringspræferencer  
 Hvornår og hvordan vi udfører profilering og analyser 
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Sådan bruger vi personoplysninger til at holde dig underrettet om vores tjenester 
Vi kan bruge personoplysninger til at gøre dig bekendt med Bodycote-tjenester, som vi mener vil være interessant for 
dig. Vi kan kontakte dig via e-mail, post eller telefon, eller via andre kommunikationskanaler, som vi tror, at du vil finde 
nyttige. Vi vil i alle tilfælde respektere dine præferencer for hvordan du ønsker, at vi administrerer vores 
markedsføringsaktiviteter med dig. 

 
Sådan kan du administrere dine markedsføringspræferencer 
For at beskytte dit privatliv og sikre, at du har kontrol over hvordan vi administrerer markedsføring med dig: 


 Vil vi tage tiltag til at begrænse direkte markedsføring til et rimeligt og proportionalt niveau, og kun sende dig 
kommunikationer, som vi mener muligvis vil være interessant eller relevant for dig 

 Du kan bede os om at stoppe direkte markedsføring til enhver tid  
 Du kan ændre måden, hvorpå din webbrowser administrerer cookies, som kan bruges til at levere online-

annoncering med 

 
Hvornår og hvordan udfører vi profilering og analyser 
www.bodycote.com bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. Google Analytics bruger cookies 
til at hjælpe webadministratorer med at analysere hvordan brugerne bruger websiden. Oplysningerne om din brug af 
websiden, som genereres af cookien (herunder din IP-adresse), vil blive overført til og lagret af Google på servere i 
USA. Google vil bruge disse oplysninger med formålet af at evaluere din brug af websiden, opstille rapporter 
vedrørende websideaktivitet for webadministratorer og levere andre tjenester, som er relateret til websideaktivitet og 
anvendelse af internet. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor det kræves ifølge 
lovgivningen, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Google's vegne. Google vil ikke knytte din 
IP-adresse til andre data, som Google råder over. Du kan framelde dig dette til enhver tid ved at blokere Google 
Analytics-cookien i din webbrowser. 
 
OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER GLOBALT 
I dette afsnit kan du læse mere om:  
 Hvordan vi fungerer som en global virksomhed og overfører data internationalt  
 Hvilke tiltag vi iværksætter for at beskytte dine personoplysninger, hvis vi overfører dem til et andet land 
 
Bodycote fungerer på et globalt grundlag. Derfor kan dine personoplysninger muligvis blive overført og lagret i lande 
uden for EU, herunder i Nordamerika og Asien, som har forskellige standarder for databeskyttelse. Bodycote vil tage 
passende tiltag til at sikre, at overførsler af personoplysningerne udføres i henhold til den gældende lovgivning og 
administreres med omhu for at beskytte dit privatliv, dine rettigheder og interesser. Overførslerne er begrænset til 
lande, som giver et passende niveau af juridisk beskyttelse eller hvor vi kan være sikre på, at der vil blive anvendt 
lignende tiltag til at beskytte dit privatliv og dine rettigheder. For at opnå dette: 


 Vil vi sikre, at overførsler inden for Bodycote vil blive dækket af en aftale imellem medlemmerne af Bodycote (en 
intra-gruppe-aftale), som kontraktmæssigt forpligter hvert medlem at sikre, at personoplysningerne er underkastet 
et passende og konsistent beskyttelsesniveau, hvor end de overføres inden for Bodycote 

 Vi vil indhente et kontraktmæssigt tilsagn om at beskytte dine personoplysninger, hvor vi overfører dem uden for 
Bodycote eller til tredjeparter, som hjælper os med at levere vores tjenester Nogle af disse tilsagn er anerkendte 
certificeringsordninger, som f.eks. EU - US Privacy Shield, for beskyttelse af personoplysninger, som overføres 
fra EU til USA 

 Vi vil nøje vurdere anmodninger om oplysninger fra politiet eller myndighederne, inden vi videregiver nogen 
personoplysninger 

 
Du har ret til at kontakte os for yderligere oplysninger om de sikkerhedstiltag, vi anvender (herunder en kopi af 
relevante kontraktmæssige forpligtelser) for at sikre en passende beskyttelse af dine personoplysninger, når disse 
overføres, som nævnt ovenfor. 
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SÅDAN BESKYTTER OG LAGRER VI DINE OPLYSNINGER  

Sikkerhed 
Vi har taget tiltag til at implementere og vedligeholde passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag, politikker 
og procedurer, som er designet til at nedsætte risikoen for utilsigtet destruktion eller tab, eller uautoriseret 
offentliggørelse eller adgang til sådanne oplysninger, i henhold til indholdet af disse oplysninger. Dette omfatter også 
at stille fortrolighedskrav til vores personale og tjenesteudbydere; destruere eller permanent anonymisere 
personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, for hvilket de blev indsamlet. Da sikkerheden af 
oplysningerne til dels afhænger af sikkerheden af computeren, som du bruger til at kommunikere med os og 
sikkerheden, som du bruger til at beskytte brugernavne og adgangskoder, bør du tage passende tiltag til at beskytte 
disse oplysninger. 

 
Lagring af dine personoplysninger 
Vi vil lagre dine personoplysninger i så lang tid, det med rimelighed er nødvendigt til formålet, for hvilket de blev 
indsamlet, som forklaret i denne meddelelse. I nogle tilfælde vil vi muligvis lagre dine personoplysninger i længere tid, 
f.eks. hvor det kræves af os at gøre dette i henhold til juridiske, regulatoriske og skattemæssige krav eller krav til 
regnskabsføring. 
I specielle tilfælde vil vi muligvis lagre dine personoplysninger i længere tid, så vi har en præcis registrering af din 
handel med os i tilfælde af eventuelle klager eller udfordringer, eller hvis vi med god grund mener, at der er mulighed 
for en retstvist, som er relateret til dine personoplysninger eller handelen. 

 
JURIDISKE RETTIGHEDER TILGÆNGELIGE TIL AT HJÆLPE MED AT ADMINISTRERE DIT PRIVATLIV 
Bortset fra visse undtagelser, og i nogle tilfælde afhængig af vores behandlingsaktiviteter, har du visse rettigheder i 
relation til dine personoplysninger, som forklaret nedenfor. 
 
Vi vil muligvis bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af hensyn til sikkerheden, inden vi 
videregiver de anmodede personoplysninger til dig. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr, hvor det er tilladt 
ifølge lovgivningen, f.eks. hvis din anmodning er klart ubegrundet eller overdreven. 
 
Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Underkastet juridiske krav og andre omstændigheder, vil vi, inden 
for rimelighedens grænser, gøre vores bedste til at svare hurtigt på din anmodning eller underrette dig, hvis der 
kræves yderligere oplysninger for at kunne imødekomme din anmodning. 
 
Vi vil muligvis ikke altid være i stand til at imødekomme din anmodning helt, f.eks. hvis dette ville have indflydelse på 
vores fortrolighedspligt overfor andre, eller hvis vi legalt er berettiget til at behandle din anmodning på en anden måde. 

 
Ret til at få adgang til personoplysninger 
Du har ret til at anmode om at vi giver dig en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig, og du har ret til at blive 
underrettet om; (a) kilden til dine personoplysninger; (b) formålet, det juridiske grundlag og behandlingsmetoder; (c) 
data-controllerens identitet; og (d) institutioner eller kategorier af institutioner, som dine personoplysninger må 
overføres til. 

 
Ret til at korrigere eller slette personoplysninger 
Du har ret til at anmode om at vi korrigerer upræcise personoplysninger. Vi vil muligvis forsøge at verificere 
nøjagtigheden af personoplysningerne, inden vi korrigerer dem. 
Du kan også anmode om at vi sletter dine personoplysninger i begrænsede tilfælde, hvor:  
 De ikke længere er nødvendige til formålet, for hvilket de blev var indsamlet  
 Du har tilbagetrukket dit samtykke (hvor databehandlingen var baseret på dit samtykke)  
 Efterfølgende en anerkendt ret til indsigelse (se ret til indsigelse) 
 De er blevet behandlet i strid med loven  
 For at overholde Bodycote's juridiske forpligtelser 
Vi er ikke pålagt at imødekomme din anmodning om at slette personoplysninger, hvis behandlingen af dine 
personoplysninger er nødvendig: 
 For overholdelse af en juridisk forpligtelse   
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 For fastsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav  
 

Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger 
Du kan bede os om at begrænse dine personoplysninger, men kun hvor: 


 Deres nøjagtighed er omstridt, så vi kan verificere deres nøjagtighed 
 Behandlingen er i strid med loven, men du ønsker ikke at slette oplysningerne 
 De ikke længere er nødvendige til formålet, for hvilket de blev indsamlet, men vi stadig behøver dem til 

fastsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav 
 Du har udøvet din ret til indsigelse, og der afventes verificering af altovervejende grunde dertil 
 Vi kan fortsætte med at bruge dine personoplysninger efter en anmodning om begrænsning, hvor: Vi har dit 

samtykke  
 For at fastsætte, udøve eller forsvare juridiske krav  
 Til at beskytte en anden naturlig eller juridisk persons rettigheder 

 
Ret til overførsel af dine personoplysninger 
Du kan bede os om give dig dine personoplysninger i et struktureret, gængs og maskinlæseligt format, eller du kan 
bede om at få dem overført direkte til en anden data-controller, men kun hvor: 
 Behandlingen er baseret på dit samtykke eller udøvelsen af en kontrakt med dig  
 Behandlingen udføres vha. automatiserede midler 

 
Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger 
Du kan rette indsigelse imod enhver behandling af dine personoplysninger, hvor vi handler i vores legitime interesse, 
hvis du mener, at dine fundamentale rettigheder og frihed har forrang overfor vores legitime interesser. Hvis du retter 
indsigelse, har vi mulighed for at vise, at vi har overbevisende legitime interesser, som har forrang overfor dine 
rettigheder og frihed. 

 
Ret til at modsætte dig hvordan vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål 
Du kan anmode om at vi ændrer måden, hvorpå vi kontakter dig for markedsføringsformål. Du kan anmode om at vi 
ikke overfører dine personoplysninger til tredjeparter uden tilknytning til os, for direkte markedsføringsformål eller 
andre formål. 

 
Ret til at modtage en kopi af sikkerhedstiltag, som vi bruger til overførsler af personoplysninger i 
lande uden for din jurisdiktion 
Du kan anmode om at modtage en kopi af, eller reference til, de sikkerhedstiltag, hvorunder dine personoplysninger 
overføres til lande uden for den europæiske union (EU). Vi kan opstille dataoverførselsaftaler for at beskytte 
kommercielle betingelser. 

 
Ret til at indsende en klage til din lokale tilsynsmyndighed 
Du har ret til at indsende en klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du har betænkeligheder om hvordan vi 
behandler dine personoplysninger. Vi beder dig dog venligst om, at du forsøger at løse eventuelle problemer med os 
først, selvom du 
har ret til at henvende dig til din tilsynsmyndighed til enhver tid. 
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KONTAKT OS 
Den primære kontaktperson for alle problemer, som kan opstå fra denne privatlivserklæring, er vores gruppes 
databeskyttelsesfunktionær. Du kan kontakte gruppens databeskyttelsesfunktionær på følgende måder: 


 gdpo@bodycote.com  
 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Luk, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire 

SK102XF 
 
Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller klager vedrørende vores overholdelse af denne erklæring og 
databeskyttelseslovgivningen, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, tilskynder vi dig til først at henvende dig 
til vores gruppes databeskyttelsesfunktionær eller os. Vi vil undersøge sagen og forsøge at løse klager og tvister, og vi 
vil foretage ethvert rimeligt tiltag til at imødekomme dit ønske om at udøve dine rettigheder så hurtigt som muligt og i 
alle tilfælde, inden for perioderne, som er fastlagt af databeskyttelseslovene. 
 
Du har til enhver tid ret til at indsende en klage til din lokale datatilsynsmyndighed (dvs. din bopæl, arbejdsplads eller 
stedet for den påståede overtrædelse). Vi beder dig dog venligst om, at du forsøger at løse eventuelle problemer med 
os først, inden du henvender dig til din lokale tilsynsmyndighed. 
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