Bitten & Mads Clausens Fond

Lovpligtig redegørelse for dataetik
jf. årsregnskabslovens § 99 d
Bemærk!
Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Fondens årsrapport med
følgende regnskabsperiode: 2021

Bitten & Mads Clausens Fond er en erhvervsdrivende Fond, der har som
hovedformål at styrke Danfoss i ét og alt, således at virksomheden sikres en
økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling.
Danfoss A/S er dermed det væsentligste forretningsområde for Bitten & Mads
Clausens Fond og den dataetiske erklæring for BMC Koncernen er derfor
hovedsageligt baseret på den dataetiske erklæring som Danfoss A/S følger.
De øvrige selskaber i koncernen følger samme dataetik, men anvender ikke data i
samme grad som Danfoss A/S. Specielt AI eller automatiseret beslutningstagning
anvendes ikke i koncernens øvrige selskaber.

Danfoss er i færd med at transformere fra traditionel forretningsdrift til en mere digital
forretning. Dette skift fremskyndes særligt af indsamling, lagring, analyse og brug
af store mængder data. Selvom dette skift åbner op for muligheder, bibringer det
også udfordringer og etiske dilemmaer. Danfoss følger en konsistent linje på tværs af
organisationen og anvender de samme etiske værdier og retningslinjer til behandling
af data, mens den lokale kontekst holdes for øje.
Danfoss respekterer retten til privatliv, uanset om det handler om medarbejdere,
samarbejdspartnere eller de personer, der anvender Danfoss produkter. Danfoss
har truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger. Derfor har
Danfoss implementeret et sæt bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules),
der indfører en global standard for databeskyttelseskrav, der skal overholdes af alle
Danfoss-enheder uanset lokalitet. Det førende europæiske databeskyttelsesagentur
har godkendt de bindende virksomhedsregler for Danfoss og danner grundlag for
Danfoss’ behandling af personoplysninger.
Dataudforskning og datamodellering hjælper virksomheden med bedre at forstå
interessenters behov og giver indsigt til at højne service, reducere risici og forbedre
operationelle processer.
Danfoss’ overordnede tilgang til brug af data er transparens, og der ageres med omhu.
Danfoss tager det fulde ansvar for de data, der behandles, og Danfoss tjener ikke penge
på enkeltpersoners data.
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Personaledata behandles kun for at forfølge et legitimt formål, og generelt gøres dette
kun, hvis:
• Der er givet samtykke til en sådan behandling; eller
• Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt; eller
• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som Danfoss
er underlagt; eller
• Behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af
virksomheden eller af en tredjepart, og hvis en sådan behandling ikke anses for at
være skadelig for individet.
Danfoss vil beskytte adgangen til enkeltpersoners data, og vil overholde alle regler,
der beskytter enkeltpersoners data i de lande, hvor der opereres. Danfoss afholder
sig generelt fra præstationsovervågning af medarbejdere og udfører kun tilsyn i
ekstraordinære situationer, der kræver begrænset adgang i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
Når medarbejdere konfronteres med et etisk dilemma, opfordres de til at kontakte
Danfoss Group Compliance for at minimere tvivl og forhindre utilsigtet overtrædelse,
når de træffer ledelsesmæssige eller forretningsmæssige beslutninger. Desuden er
interessenter velkomne til at kontakte koncernens databeskyttelseskontor, Group
Data Protection Office, for at få vejledning eller rapportere om bekymringer.
Hvis Danfoss anvender kunstig intelligens (AI) eller automatiseret beslutningstagning,
sikrer Danfoss, at interessenterne informeres i overensstemmelse med juridiske
forpligtelser, og at der implementeres passende sikkerhedsforanstaltninger.
Ydermere vil AI eller automatiseret beslutningstagning kun finde sted, hvis
beslutningen er:
• Nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt; eller
• Godkendt i henhold til EU- og medlemsstaternes lovgivning, som Danfoss er
underlagt, og som også indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af
enkeltpersoners rettigheder, friheder og legitime interesser; eller
• Baseret på samtykke.
Særlige personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske
holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab,
genetiske data, biometriske data, data om sundhed, afsløring af en fysisk persons
sexliv eller seksuelle orientering, vil under ingen omstændigheder være underlagt AI
eller a utomatiseret beslutningstagning. Undtagelsen er, hvis enkeltpersoner har givet
deres udtrykkelige samtykke, eller behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige
offentlige interesser eller gældende lovgivning.
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