
 

 

Persondatapolitik vedrørende Græsning.dk 

 

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler vores brugeres personoplysninger. 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af brugerens personoplysninger er: 

Agri Nord 

Hobrovej 437 

9200 Aalborg SV  

CVR: 29038597 

Telefonnr.: 96351111 

Mail: gdpr@agrinord.dk 

Website: www.agrinord.dk 

 

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender brugerens personoplysninger til følgende formål: 

Vi indsamler og anvender personoplysninger ved at stille en database til rådighed på vores hjem-

meside som en platform, der alene har til formål at formidle kontakt mellem lodsejer og husdyr-

producent angående afgræsning af græs- og naturarealer. Personoplysninger benyttes tilmed i 

forbindelse med selvbetjeningsløsning (Log ind), som brugeren har adgang til på vores hjem-

meside. 

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER  

Vi behandler følgende oplysninger om brugeren:  

- Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nummer. 

4 KILDER 

Der indsamles ikke information fra andre kilder end brugeren selv. 

5 BEHANDLINGSGRUNDLAG 

Vi behandler brugerens personoplysninger, som beskrevet ovenfor, baseret på en interesseaf-

vejning som behandlingsgrundlag. 
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6. VIDEREGIVELSE AF BRUGERENS PERSONOPLYSNINGER 

Vi videregiver ikke brugerens personoplysninger til andre modtagere. 

7. OPBEVARING AF BRUGERENS PERSONOPLYSNINGER 

Brugerens personoplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år. 

Vi vil opbevare brugerens personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 

1. Sagligt formål. 

2. For at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares.  

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.  

8. ANSVARSFRASKRIVELSE 

Vi fralægger os ethvert ansvar for brug og anvendelse af siden Græsning.dk og de informatio-

ner, der findes herpå. Det gælder også eventuel tab af data eller andres misbrug af indtastede 

oplysninger. 

Vi fralægger os endvidere ethvert ansvar for de aftaler, som indgås mellem brugere. 

9. BRUGERENS RETTIGHEDER 

Brugeren har følgende rettigheder: 

• Brugeren har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplys-

ninger. 

• Brugeren har også ret til at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger og få 

behandlingen af sine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har brugeren en ubetinget ret til at modsætte sig behandling af sine personop-

lysninger til brug for direkte markedsføring. 

• Hvis behandlingen af brugerens personoplysninger er baseret på sit samtykke, har bru-

geren ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid. Brugerens tilbagekaldelse vil ikke 

have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden brugerens tilbagekaldelse 

af sit samtykke.  

• Brugeren har ret til at modtage de personoplysninger, som brugeren selv har afgivet, i 

et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Brugeren kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatil-

synet. 

Brugeren kan gøre brug af sine rettigheder ved skriftlig anmodning til Agri Nord.  

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at 

brugeren fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete 

omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 


