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DATABESKYTTELSESERKLÆRING – BRUG AF OPLYSNINGER 

 

Såfremt Partneren opnår personlige oplysninger fra en kunde, din partner skal indhente hver 

enkelt kundes samtykke for at kunne behandle dennes persondata og skal give hver enkelt 

kunde følgende meddelelse: 

 

Dell Bank International d.a.c.s brug af oplysninger: 

Denne meddelelse redegør for, hvordan Dell Bank International d.a.c. (’vi/os/vores’) anvender 

de oplysninger, du opgiver. 

 

Vi kontrollerer dine personlige og forretningsmæssige optegnelser hos 

kreditoplysningsbureauer samt bureauer for forebyggelse af bedrageri med henblik på at 

vurdere din kreditansøgning og bekræfte din identitet for at forebygge og afsløre kriminalitet 

og hvidvaskning af penge. Disse bureauer videregiver både offentligt tilgængelige (herunder 

vælgerregistreringer) og delte oplysninger om kredit og forebyggelse af bedrageri til os. Når 

kreditvurderingsbureauerne modtager en søgning fra os, efterlader de et såkaldt 

søgningsfodaftryk i din virksomheds kreditjournal, der kan ses af andre långivere. Hvis du er 

direktør, anmoder vi om bekræftelse fra kreditoplysningsbureauer om, at den bopælsadresse, 

som du opgiver, er den samme som den, der fremgår af Selskabsstyrelsens begrænsede 

register over direktørers sædvanlige adresser. 

 

Oplysninger om ansøgninger sendes til kreditvurderingsbureauer og registreres af dem, 

herunder oplysninger om din virksomhed og dens ejere. Kreditvurderingsbureauer kan oprette 

en optegnelse over en virksomheds navn, adresse samt dens ejere, hvis en sådan optegnelse 

ikke allerede foreligger.  

 

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

bedrageri, registrerer vi dette og kan videregive disse oplysninger til bureauer for bekæmpelse 

af bedrageri samt organisationer, hvis formål det er at bekæmpe kriminalitet og forebygge 

bedrageri. Vi og andre organisationer kan få adgang til og anvende oplysninger, der er 

modtaget fra andre lande og registreret af bureauer for bekæmpelse af bedrageri. 

 

Hvis du optager lån hos os, videregiver vi oplysninger om din(e) konto (konti) samt oplysninger 

om, hvordan du administrerer den/dem til kreditoplysningsbureauer. For yderligere 

oplysninger om disse bureauer samt en redegørelse for, hvordan de oplysninger, der 

registreres af sådanne bureauer, kan blive anvendt, se vores webside på 

Dell.com/DFS_Dk_details eller send os en e-mail på DFSOriginations_Nordics@dell.com og 

ret dine spørgsmål til en af vores medarbejdere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


