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I. POLITIKKENS FORMÅL 

 

➢ Denne politik beskriver FirstFarms’ tilgang til dataetik og principperne for etisk, ansvarlig og 

transparent databehandling i virksomheden.   

➢ At sikre FirstFarms’ medarbejdere er fortrolige med og forstår selskabets tilgang til dataetik og 

handler på de definerede principper. 

 

II. POLITIKKENS RÆKKEVIDDE 

➢ FirstFarms overholder både den danske og EU-lovgivningen om data- og privatlivsbeskyttelse. 

Denne politik supplerer derfor persondatapolitikken og politikken for brug af cookies.  

➢ Alle slags data, der håndteres i FirstFarms, er genstand for denne politik. 

➢ Denne interne politik introduceres for alle medarbejdere, som har adgang til alle slags data og er 

tilgængelig på hovedkontoret i hvert selskab i FirstFarms-koncernen og på FirstFarms’ hjemmeside.  

➢ Bestemmelserne i denne politik gælder for alle selskaber i FirstFarms-koncernen (bilag 1) indtil nye 

ændringer. 

 

III. NØGLEPRINCIPPER 

FirstFarms er i besiddelse af, indsamler, håndterer og behandler forskellige typer data. Data har stor 

betydning for virksomhedens funktioner. FirstFarms bestræber sig på at håndtere data på en etisk 

måde. Alle former for data behandles lovligt, retfærdigt og transparent med respekt for principperne om 

lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed. 

FirstFarms indsamler data både fra primære og sekundære kilder. Data indsamlet af virksomheden er 

både personlige og generelle data. Virksomhedens tilgang til indsamling, håndtering og behandling af 

personoplysninger er beskrevet i FirstFarms persondatapolitik, som er tilgængelig på virksomhedens 

hjemmeside. Alle data, som FirstFarms besidder, holdes på et minimum for at opfylde formålet, 

opbevares sikkert, holdes nøjagtige, opbevares ikke længere end nødvendigt og bruges kun til en 

bestemt og legitim virksomhed. 

 

FirstFarms bruger ikke algoritmer, maskinlæring eller kunstig intelligent til behandling af data. Hvis 

FirstFarms vil implementere nævnte metoder til databehandling, vil politikken for dataetik blive 

revalueret. 

 

Tredjemand 

Alle typer data, som virksomheden er i besiddelse af, må kun udleveres til tredjemand til udførelse af 
deres aktiviteter i forbindelse med kontraktens udførelse. 
 
Afhængig af behandlingstypen, kan data behandles af:  

• Dem, der deltager i forhandling eller direkte udførelse af kontrakter (IT-operatører og andre 

formidlere). 
• De, der sikrer fuld funktionsdygtighed ved opfyldelse af kontrakten og alle transaktioner 

relateret til kontrakten, samt med de systemer, hvori kontrakten tages i betragtning. 

• Dem, der yder sikkerhed og anden beskyttelse til FirstFarms’ datasystemer. 

• Dem, der sikrer kvalitetsniveauet for at imødekomme kundernes krav. 

• Dem, der samarbejder om at inddrive kundetilgodehavender (hvis relevant). 

• Dem, der opbevarer kunderegistre. 
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Denne interne politik træder i kraft og er gældende for alle selskaber i FirstFarms-koncernen. 

 

 

Billund, marts 2022 

 

............ .............................. 
Anders Holger Nørgaard 
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Bilag 1: Selskaber i FirstFarms-koncernen 

 

FirstFarms A/S, et dansk aktieselskab, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 28312504, med 

hjemsted på Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 

 

FirstFarms Agra M s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 34 122 

087, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 

13205/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

34 104 071, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 4869/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mast Stupava a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

36 529 401, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 2375/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 35 916 346, 

registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 34492/B, 

Slovakiet. 

 

Obilná s.r.o. med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01 Slovakiet, Id. Nr. (IČO): 54 084 438, 

registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr.: 

145035/B, Slovakiet. 

MORAVA AGRO s.r.o., med hjemsted på Malé Leváre 469, Malé Leváre 908 74, Slovakiet, Id. Nr. 

(IČO): 35 920 653, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, 

Insert Nr: 34880/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 35 

844 761, registreret i handelsregisteret for tingsretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.: 15266/T, Slovakiet. 

 

Gabčíkovo City land s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 36 

264 881, registreret i handelsregisteret for tingsretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.: 15353/T, Slovakiet. 

 

FirstFarms Slovakia A/S, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 26753015, med hjemsted på 

Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 

 

FirstFarms Granero s.r.o., med hjemsted på Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice, BIN 454 78 295, 

registreret ved det kommercielle register, der føres af den regionale domstol i Brno, Sektion C, Insert 

Nr. 5080, Tjekkiet. 

 

FirstFarms Czech A/S, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 29146276, med hjemsted på 

Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 

 

FirstFarms Hungary Kft., med hjemsted på H-5932 Gádoros, Tanya 1, registreret ved det 

kommercielle register der føres af Békes Megyei Bíroság, Ungarn.  

 

FirstFarms Hungary A/S, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 26156270, med hjemsted på 

Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 
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FirstFarms Agro East SRL, med hjemsted i Surdila Greci, Garii Street, nr. 1, Braila registreret i 

handelsregisteret under reference nummer J09/220/2009 Braila, unik registreringskode (CUI) RO 

15104360, Rumænien. 

FirstFarms SRL, med hjemsted på Calea Sagului nr. 219, Com. Giroc, Loc. Chisoda 307221, Jud. 

Timis, registreret i handelsregister med J09/349/2012, CVR-nr.: RO-21795228, Rumænien. 

 


