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Dell Bank International d.a.c.s brug af dine persondata og 

virksomhedsoplysninger 
 

Afsnit A:             Kreditoplysningsbureauer og bureauer for bekæmpelse af bedrageri 

 
1.           Hvad er et kreditoplysningsbureau? 

Kreditvurderingsbureauer (’CRA’) indsamler og opbevarer oplysninger om forbrugeres og virksomheders 

kreditadfærd på vegne af andre organisationer. 

 
2.           Hvad er et bureau for bekæmpelse af bedrageri? 

Bureauer for bekæmpelse af bedrageri (’FPA’) indsamler, lagrer og udveksler oplysninger om kendt og 

mistænkt bedrageri. Visse kreditvurderingsbureauer fungerer også som FPA'er. 

 
3. Hvorfor benytter I kreditvurderingsbureauer og bureauer for bekæmpelse af bedrageri, når 

jeg sender en ansøgning til jeres organisation? 

Selvom du har sendt en ansøgning til Dell Bank International d.a.c., og vi kontrollerer vores egne 

optegnelser, kontakter vi også kreditvurderingsbureauer for at få oplysninger om din kreditadfærd i 

andre organisationer. Dette hjælper os med at foretage den bedst mulige vurdering af din generelle 

situation, før vi træffer en beslutning. 

 
4. Hvor   indhenter   kreditvurderingsbureauer   og   bureauer   for   bekæmpelse   af   bedrageri 

oplysningerne? 

 
• Kreditoplysninger  kommer  fra  oplysninger  om  ansøgninger  til  banker,  realkreditforeninger, 

kreditkortselskaber osv. samt fra afviklingen af disse konti. 

• Bedragerirelaterede oplysninger kan komme fra bureauer for forebyggelse af bedrageri. 

• Virksomhedsoplysninger    og    oplysninger    om    direktører    og    aktionærer    kommer    fra 

Selskabsstyrelsens optegnelser og/eller andre offentligt tilgængelige registre eller 

kreditvurderingsbureauers proprietære registre. 

• Oplysninger kan også indhentes fra offentlige kilder såsom konkurs-/insolvensregistre. 

 
5.           Hvorfor anvendes mine persondata på denne måde? 

I lighed med andre organisationer ønsker vi at træffe de bedst mulige beslutninger for at sikre, at du 

eller din virksomhed er i stand til at tilbagebetale os. Nogle organisationer kan også anvende 

oplysningerne til at bekræfte din identitet. På denne måde kan vi sikre, at vi alle træffer ansvarlige 

beslutninger. Samtidig ønsker vi også at træffe beslutninger på hurtig og nem vis, og ved hjælp af 

opdaterede oplysninger, som indgives elektronisk, er vi i stand til at træffe de mest velfunderede og 

retfærdige beslutninger muligt. 

 
6. Hvem kontrollerer, hvad sådanne agenturer har tilladelse til at anvende mine persondata til? 

Alle    organisationer,    der   indsamler   og   behandler   persondata,   er   underlagt    den   gældende 

databeskyttelseslovgivning. 

 
7.           Har alle adgang til mine persondata, der opbevares af CRA? 

Nej – adgang til dine personlige oplysninger er underlagt streng kontrol, og kun dem, der er berettiget 

hertil, må se dem. Normalt vil dette kun ske i henhold til aftale med dig eller (i meget sjældne tilfælde) 

hvis dette sker i henhold til et lovkrav. 
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Det følgende afsnit indeholder oplysninger om, hvordan, hvornår og hvorfor vi søger via 

kreditvurderingsbureauer og bureauer for bekæmpelse af bedrageri, og hvad vi anvender de oplysninger, 

vi indhenter fra dem, til. Vi informerer dig også, såfremt vi har til hensigt at videregive din eller din 

virksomheds betalingshistorik til kreditvurderingsbureauer. 

 
Du kan når som helst anmode os om at oplyse navnet på de kreditvurderingsbureauer og bureauer for 

bekæmpelse af bedrageri, vi anvender. 

 
Afsnit B:              Dell Bank International d.a.c. anvender dine persondata til følgende: 

 

Når du ansøger om at optage et lån hos os, kan vi: 

(a) Kontrollere vores egne optegnelse for at søge efter oplysninger om: 

(i) dine erhvervskonti eller 

(ii) aktionærer i din virksomhed eller 

(iii) din og dine forretningspartneres (om nogen) personlige konti. 

 
(b) Søge efter oplysninger hos kreditvurderingsbureauer: 

(i) Offentligt tilgængelige oplysninger om din og dine forretningspartneres personlige 

kreditadfærd. 

(ii)  Oplysninger  om  afviklingen  af  dine  og  dine  forretningspartnere  personlige  kreditkonti, 

såfremt I er indehavere af en mindre virksomhed. 

(ii) Din virksomhed. 

(iii) Dine erhvervskonti. 

(iv) Identitetsoplysninger om virksomhedens retmæssige ejere. 

(v) Hvis du har en finansiel partner(e), kan vi også kontrollere dennes (disses) personlige konti*. 

Du bedes derfor underrette dem om, at dette kan ske. Vi sender dem en meddelelse herom. 

(vi) Hvis du er direktør, kontakter vi kreditoplysningsbureauer med henblik på at bekræfte, at 

den bopælsadresse, du har oplyst, svarer til den adresse, der fremgår af Selskabsstyrelsens 

register over direktørers sædvanlige adresser. 

 
(* En finansiel partner eller medarbejder er et individ, som du har et personligt forhold til, der udgør en fælles 

økonomisk      enhed      svarende      til      et      ægtepars.      I      har      boet      på      den      samme      adresse      på 

det gældende tidspunkt. Dette inkluderer ikke midlertidige ordninger såsom studerende eller bofæller i en lejet bolig 

eller forretningsforbindelser). 

 
(c) Søge efter oplysninger om din virksomhed, dig, din personlige finansielle partner, dine 

forretningspartnere, retmæssige ejere samt din(e) adresse(r) hos bureauer for bekæmpelse af bedrageri. 
 

 
 

Hvad vi gør med de oplysninger, du opgiver til os som en del af ansøgningen: 

 
(a)  De oplysninger, du opgiver til os, vil blive sendt til kreditvurderingsbureauerne. 

(b)  Hvis  du  giver  os  falske  eller  unøjagtige  oplysninger,  og  vi  har  mistanke  om  eller  afslører 

bedrageri,   registrerer   vi   dette   og   kan   også   videregive   oplysningerne   til   bureauer   for 

forebyggelse af bedrageri samt andre organisationer, hvis formål det er at bekæmpe kriminalitet 

og forebygge bedrageri. 

(c)  Vi kan også anvende dine oplysninger til at tilbyde din virksomhed andre produkter, men kun i 

den udstrækning det er tilladt. 
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(d)  Vi kan registrere oplysninger i kreditoplysningsbureauer om din ansøgning, din virksomhed, dig 

og dine forretningspartnere. 

(e) Hvis  du  opgiver  oplysninger  om  aktionærer,  registrerer  vi  disse  oplysninger  hos 

kreditoplysningsbureauer. Du skal derfor indhente dine forretningspartneres og aktionærers 

samtykke til at videregive oplysninger om dem. 

 
De oplysninger, vi indhenter, anvender vi til at: 

(a)  Vurdere din ansøgning om kredit og/eller 

(b) Kontrollere oplysninger om kreditansøgninger om kredit- og kreditrelaterede eller andre 

produkter 

(c)  Bekræfte din identitet samt andre direktørers, forretningspartneres og aktionærers identitet 

(d)  Foretage   kontrol   til   forebyggelse   og   opklaring   af   kriminalitet   eller   bedrageri   og/eller 

hvidvaskning af penge 

(e)  Vi kan anvende scoringsmetoder til at vurdere din ansøgning og til at bekræfte din identitet 

(f)   Administrere din personlige og/eller erhvervskonto hos os 

(g)  Foretage periodiske statistiske analyser eller test for at sikre nøjagtigheden af nuværende og 

fremtidige produkter og tjenesteydelser 

(h)  Enhver eller alle disse processer kan automatiseres. 

 

Hvad vi gør, hvis du har en konto: 

(a) Hvis du ansøger om optagelse af lån hos os, videregiver vi nærmere oplysninger om din 

erhvervskonto til kreditoplysningsbureauer, herunder kontoindehavernes navne, og hvordan du 

administrerer din konto. 

(b)  Hvis vi godkender din ansøgning om optagelse af lån, og du ikke betaler dine afdrag fuldt ud og 

til tiden, oplyser vi kreditoplysningsbureauerne herom. 

(c)  Vi kan foretage periodiske søgninger i vores egne optegnelser og kreditoplysningsbureauers 

optegnelser med henblik på at administrere din konto hos os, herunder træffe afgørelse om at 

fortsætte eller forøge nuværende kreditlån. Vi kan også kontrollere optegnelser tilhørende 

bureauer for forebyggelse af bedrageri med henblik på at forebygge eller opspore bedrageri. 

(d)  Hvis vi godkender din ansøgning om optagelse af lån, og du ikke betaler dine afdrag, sporer vi dit 

opholdssted og inddriver betaling. 

 
Afsnit C:  Det laver kreditoplysningsbureauer og bureauer for forebyggelse af bedrageri: 

 
Når kreditoplysningsbureauer modtager en søgning fra os, gør de følgende: 

 
(a) Efterlader et ’kreditsøgningsfodaftryk’ i din virksomheds kreditjournal, hvad enten denne 

ansøgning bliver godkendt eller ej. Hvis søgningen vedrørte en kreditansøgning, kan 

registreringen af denne søgning (men ikke navnet på den organisation, som foretog søgningen) 

blive set af andre organisationer, når din virksomhed ansøger om kredit i fremtiden. 

(b)  Foretage en søgning på enhver direktørs, ejers eller partners personlige kreditjournaler, der er 

blevet   søgt.   Foretage   en   dertil   knyttet   søgning   på   din   personlige   finansielle   partners 

kreditjournal, hvis denne skal kontrolleres. Disse søgninger vil ikke blive set af andre 

organisationer, hvis nogen direktør, ejer eller partner ansøger om kredit i fremtiden. 

(c)  Sammenkæder  tidligere  og  efterfølgende  navne  på  kontoindehavere  i  henhold  til  dine 

oplysninger. 

(d) Foretager en efterspørgsel eller identifikationssøgning på enhver aktionær, som er kontoens 

retmæssige ejer, og som vi har allerede har kontrolleret. 
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(e)  Registrerer navnet og adressen på din virksomhed og dens ejere, hvis en sådan optegnelse ikke 

allerede foreligger. 

 
Kreditoplysningsbureauer videregiver følgende til os: 

 
(a)   Oplysninger om din forretning eller virksomhed såsom tidligere kreditansøgninger og afvikling 

af konti samt lignende personlige kreditoplysninger under dit navn, din personlige partners 

navn og dine forretningspartneres navne. 

(b)  Offentligt tilgængelige oplysninger såsom konkurser eller retsafgørelser. 

(c)  Vælgerregistreringsoplysninger om dig og dine forretningspartnere. 

(d)  Oplysninger om forebyggelse af bedrageri. 

(e)  Bekræftelser eller andet på, at de sædvanlige bopælsadresser, der er oplyst af direktører, 

svarer til de i Selskabsstyrelsens registrerede bopælsadresser. 

 

Når vi videregiver oplysninger til dem vedrørende din(e) konto (konti): 

 

(a) Kreditoplysningsbureauer registrerer de oplysninger, der videregives om din virksomhed og 

erhvervskonto (-konti) – herunder tidligere og efterfølgende navne på kontoindehavere, og 

hvordan du administrerer denne konto/disse konti. 

(b) Hvis din virksomhed får tildelt et lån fra os eller ikke betaler afdragene fuldt ud og tiden, 

registrerer kreditoplysningsbureauer den udestående gæld. 

(c)  De optegnelser, der deles med kreditoplysningsbureauer, forbliver aktive i en periode efter, de 

er blevet lukket, uanset om det skyldes, at du har tilbagebetalt dit lån eller misligholdt din 

afdragsordning i en periode, der fastsættes af det pågældende kreditoplysningsbureau. 

(d)  Oplysninger om aktionærer, der er retmæssige ejere, vil udelukkende blive brugt og videregivet 

til andre (i) med henblik på udførelse af identitetskontrol, (ii) med deres specifikke samtykke. 

 
Afsnit D:  Kreditoplysningsbureauers brug af dine persondata: 

 

Sådan bruger kreditoplysningsbureauer IKKE dine persondata: 

 

(a)  Dine persondata vil ikke blive brugt til at oprette en sortliste. 

(b)  Dine persondata vil ikke blive brugt af kreditoplysningsbureauer til at træffe en beslutning. 

 

Sådan bruger kreditoplysningsbureauer dine persondata: 

 

De oplysninger, som vi og andre organisationer videregiver til kreditoplysningsbureauer om dig, dine 

forretningspartnere samt oplysninger om din virksomhed, videregives af bureauer for bekæmpelse af 

bedrageri til andre organisationer og bruges af dem og os med henblik på at: 

 

(a) Forebygge kriminalitet, bedrageri og hvidvaskning af penge ved for eksempel at kontrollere de 

opgivne oplysninger i ansøgninger om kredit og kreditrelaterede eller andre lån 

(b) Kontrollere administrationen af kredit- og kreditrelaterede konti 

(c) Bekræfte din identitet, hvis du eller din(e) forretningspartner(e) ansøger om optagelse af andre 

lån 

(d) Træffe beslutninger om kredit- og kreditrelaterede tjenester om dig og/eller din 

forretningspartner eller din virksomhed 



5  

(e) Administrere din personlige, din forretningspartners og/eller erhvervskredit- eller 

kreditrelaterede konto (konti) 

(f) Spore dit opholdssted og inddrive din gæld 

(g) Foretage statistiske analyser og systemtest. 

 
Afsnit E:  Bureauer for bekæmpelse af bedrageri bruger dine persondata som følger: 

 

Sådan bruger bureauer for bekæmpelse af bedrageri dine persondata: 

(a)        De oplysninger, som vi videregiver til bureauerne for bekæmpelse af bedrageri om dig, dine 

forretningspartnere samt oplysninger om din virksomhed, kan blive videregivet af bureauerne 

for bekæmpelse af bedrageri til andre organisationer og kan blive brugt af dem og os med 

henblik på at: 

(i) forebygge kriminalitet; 

(ii) bedrageri og hvidvaskning af penge ved for eksempel at: 

• Kontrollere de opgivne oplysninger i ansøgninger om kredit og kreditrelaterede eller andre lån 

• Administrere kredit- og kreditrelaterede konti eller andre produkter 

• Krydstjekke oplysninger i tilbud og forsikringskrav ved alle typer forsikringer 

• Kontrollere oplysninger i jobansøgninger eller som en del af verificeringen af oplysninger i 

forbindelse med ansættelsesprocesser 

(b)        Bekræfte din identitet, hvis du eller din forretningspartner ansøger om andre lån, herunder alle 

former for forsikringstilbud og -krav 

(c) Spore dit opholdssted og inddrive din gæld 

(d) Foretage andre kontrolundersøgelser for at forebygge eller afsløre bedrageri 

(e)         Organisationer kan få adgang til og anvende oplysninger, der er modtaget fra andre lande og 

registreret af bureauer for bekæmpelse af bedrageri 

(f) Foretage statistiske analyser og systemtest 

(g)         Dine data kan også anvendes til andre formål, som du giver din særlige tilladelse til, eller under 

meget begrænsede omstændigheder, når dette er påkrævet ved lov, eller hvor dette et tilladt i 

henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning 

(h) Dine data kan også anvendes til at tilbyde dig andre produkter, men kun såfremt dette er tilladt. 

 
Afsnit F:  Yderligere oplysninger: 

 

Du bedes kontakte os via e-mail på DFSOriginations_Nordics@dell.com, hvis du ønsker at modtage 

yderligere oplysninger om kreditoplysningsbureauerne eller bureauerne for bekæmpelse af bedrageri. 


