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Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og 
virksomhetsopplysninger 

 
Del A:   Kredittopplysningsforetak og svindelforebyggingsforetak 

 
1.           Hva er et kredittopplysningsforetak? 
Kredittopplysningsforetak (Credit Reference Agencies – CRA) samler inn og behandler opplysninger om 
forbrukeres og virksomheters kreditthistorikk på vegne av andre organisasjoner. 

 
2.           Hva er et svindelforebyggingsforetak? 
Svindelforebyggingsforetak (Fraud Prevention Agencies – FPA) samler inn, behandler og deler 
opplysninger om dokumentert svindel og mistanker om svindel. Noen CRA-er fungerer også som FPA-er. 

 
3.           Hvorfor benytter dere CRA-er og FPA-er når jeg sender en søknad til dere? 
Du har søkt om lån hos oss i Dell Bank International d.a.c., og vi kommer til å sjekke våre egne 
oppføringer. Men vi vil også kontakte CRA-er for å få opplysninger om din kreditthistorikk hos andre 
organisasjoner. Dette hjelper oss til å gjøre en best mulig vurdering av den samlede situasjonen før vi tar 
en beslutning. 

 
4.           Hvor får CRA-ene og FPA-ene opplysningene fra? 

 
• Kredittopplysningene   kommer   fra   opplysninger   i   søknader   til   banker,   kredittforeninger, 

kredittkortselskaper osv. og også fra historikken til kontoene hos disse. 
• Opplysninger om svindel kommer fra svindelforebyggingsforetak. 
• Selskapsinformasjon   og   informasjon   om   styremedlemmer   og   aksjonærer   kommer   fra 

foretaksregistre og/eller andre offentlig tilgjengelige registre eller CRA-enes egne registre. 
• Informasjon kan også hentes fra offentlige kilder, for eksempel konkurs- og insolvensregistre. 

 
5.           Hvorfor brukes opplysningene mine på denne måten? 
Vi og andre organisasjoner ønsker å ta best mulige beslutninger for å sikre at du eller din virksomhet vil 
være i stand til å tilbakebetale pengene du låner av oss. Noen organisasjoner kan også bruke 
opplysningene til å sjekke identiteten din. På denne måten kan vi alle sikre at vi tar ansvarlige 
beslutninger. Samtidig ønsker vi også å ta beslutningene raskt og enkelt, og ved å bruke oppdatert 
elektronisk informasjon blir vi i stand til å ta så sikre og rettferdige beslutninger som mulig. 

 
6.           Hvem kontrollerer hva slike foretak har lov til å gjøre med opplysningene mine? 
Alle organisasjoner som samler inn og behandler personopplysninger, reguleres av gjeldende 
personvernlovgivning. 

 
7.           Kan alle få innsyn i opplysninger som behandles av et kredittopplysningsforetak? 
Nei – innsyn i opplysningene kontrolleres svært strengt og gis bare til dem som har rett til det. Vanligvis 
gis det bare innsyn på grunnlag av samtykke fra deg eller (i svært begrensede tilfeller) juridiske krav. 

 
I den følgende delen forklarer vi hvordan, når og hvorfor vi henvender oss til CRA-er og FPA-er, og hva vi 
gjør med opplysningene vi får fra dem. Vi forteller deg også om vi kommer til å sende din eller din 
virksomhets betalingshistorikk til CRA-er. 
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Du kan når som helst be oss oppgi navnene på CRA-ene og FPA-ene vi benytter. 
Del B:   Hva Dell Bank International d.a.c. gjør med dine opplysninger: 

 
Når du søker om lån, kan vi gjøre følgende: 
(a) Sjekke om våre egne registre har opplysninger om: 

(i) virksomhetens kontoer, 
(ii) virksomhetens aksjonærer, eller 
(iii) de personlige kontoene til deg og eventuelle forretningspartnere. 

 
(b) Henvende oss til kredittopplysningsforetak for å få opplysninger om: 

(i) din og forretningspartnernes offentlige personlige kreditthistorikk; 
(ii) historikken til dine og forretningspartnernes personlige lånekontoer hvis dere driver mindre 
virksomheter; 
(ii) din virksomhet; 
(iii) virksomhetens kontoer; 
(iv) identiteten til virksomhetens reelle eier. 
(v) Hvis du har en eller flere personlig(e) økonomisk(e) partner(e)*, kan vi også sjekke kontoene 
til disse. Derfor må du informere dem om at dette kan skje. Vi kommer til å informere dem om 
dette i en melding. 
(vi) Hvis du har styreverv, kommer vi til å be kredittopplysningsforetakene om å bekrefte at 
bostedsadressen du oppgir, er den samme som er registrert i selskapenes opplysninger om 
styremedlemmene. 

 
(*En finansiell partner er en person som du har et personlig forhold til, slik at dere utgjør en felles økonomisk enhet 
på samme måte som et ektepar. Dere må ha samme bostedsadresse på det gjeldende tidspunktet. Begrepet omfatter 
ikke midlertidige ordninger som studenter eller andre som leier leilighet sammen, eller forretningsrelasjoner). 

 
(c) Henvende oss hos til svindelforebyggingsforetak for å få opplysninger om virksomheten din, 

deg, din personlige økonomiske partner, dine forretningspartnere, reelle eiere og din(e) 
adresse(r). 

 

 
 

Hva vi gjør med opplysningene du gir til oss som en del av søknaden: 
 

(a)  Opplysninger som leveres til oss, vil bli sendt til kredittopplysningsforetakene. 
(b)  Hvis du gir oss falske eller unøyaktige opplysninger, og vi mistenker eller dokumenterer svindel, 

kommer vi til å registrere dette. Vi kan også sende denne informasjonen til 
svindelforebyggingsforetak og andre organisasjoner som driver med forebygging av kriminalitet 
og svindel. 

(c)  Vi kan også bruke dine opplysninger til å tilby andre produkter til virksomheten din, men bare 
hvis dette er tillatt. 

(d)  Vi kan registrere opplysninger hos kredittopplysningsforetak om din søknad, din virksomhet, deg 
og dine forretningspartnere. 

(e) Hvis du gir opplysninger om aksjonærer, kommer vi til å registrere disse opplysningene hos 
kredittopplysningsforetakene. Derfor må du innhente samtykke fra dine forretningspartnere 
og aksjonærer før du utleverer opplysninger om dem. 
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Vi bruker opplysningene som følger: 
(a)  Vurdere din kredittsøknad og/eller; 
(b)  kontrollere opplysningene på søknader om kreditt og kredittrelaterte eller andre ordninger; 
(c)  verifisere identiteten til deg og andre styremedlemmer, forretningspartnere og aksjonærer; 
(d)  foreta  kontroller  for  å  forebygge  og  avdekke  kriminalitet,  bedrageri  og/eller  hvitvasking  av 

penger. 
(e)  Vi kan bruke scoringsmetoder til å vurdere din søknad og bekrefte din identitet; 
(f)   administrere din personlige konto og/eller virksomhetskonto hos oss; 
(g)  gjennomføre periodisk statistisk analyse eller testing for å sikre at eksisterende og fremtidige 

produkter og tjenester er korrekte. 
(h)  Noen eller alle av disse prosessene kan være automatisert. 

 
Hva vi gjør når du har en konto: 

 
(a)  Hvis  du søker om  lån  fra oss, kommer vi  til å  gi opplysninger om virksomhetens konto til 

kredittopplysningsforetak. Opplysningene inkluderer navn og medeiere samt kontohistorikk. 
(b)   Hvis du tar opp lån fra oss og ikke oppfyller dine forpliktelser i sin helhet etter hvert som de 

forfaller, kommer vi til å rapportere dette til kredittopplysningsforetak. 
(c)  Vi kan foreta periodiske søk i våre interne oppføringer og hos kredittopplysningsforetak for å 

forvalte din konto, blant annet for å ta beslutninger om å forlenge eller utvide det eksisterende 
lånet. Vi kan også henvende oss til svindelforebyggingsforetak for å forebygge eller avdekke 
svindel. 

(d)  Hvis  du  tar  opp  lån  fra  oss  og  ikke  oppfyller  dine  forpliktelser,  kommer  vi  til  å  innhente 
opplysninger om hvor du oppholder deg, og kreve inn betaling. 

 
Del C:   Hva gjør kredittopplysnings- og svindelforebyggingsforetak: 

 
Når kredittopplysningsforetakene mottar en henvendelse fra oss, gjør de følgende: 

 
(a) Legger inn et «kredittsøkfotavtrykk» i oppføringen til din virksomhet/bedrift uansett hvorvidt 

søknaden godkjennes eller ikke. Hvis henvendelsen gjelder en kredittsøknad, vil oppføringen til 
søket (men ikke navnet på organisasjonen som utførte det) kunne vises av andre organisasjoner 
når virksomheten din søker om kreditt i fremtiden. 

(b)  Legger inn en «søkeforespørsel» i de personlige kredittopplysningene til alle styremedlemmer, 
eiere eller partnere som har blitt sjekket. Legge inn en «partnersøkforespørsel» i 
kredittopplysningene til eventuelle personlige økonomiske partner som har blitt sjekket. Disse 
søkeforespørslene vil ikke vises til andre organisasjoner dersom et styremedlem, en eier eller en 
partner søker om kreditt i fremtiden. 

(c)  Knytter sammen de tidligere og senere navnene på dem du oppgir som medeiere til kontoen. 
(d)  Legger inn en søkeforespørsel eller et identifikasjonssøk i oppføringen til alle aksjonærer som er 

reelle eiere, og som vi har sjekket. 
(e) Oppretter en oppføring over navn og adresse til virksomheten og dens eierne (hvis det ikke 

allerede finnes en slik oppføring). 
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Kredittopplysningsforetakene gir oss følgende: 
 

(a) Opplysninger om din virksomhet eller bedrift, for eksempel tidligere kredittsøknader, 
kontohistorikk samt personlige kredittopplysninger i ditt navn, din personlige partners navn og 
navnet til dine forretningspartnere. 

(b)  Offentlig informasjon som konkurser eller dommer. 
(c)  Valgmanntallets opplysninger om deg og forretningspartnerne. 
(d)  Svindelforebyggingsinformasjon. 
(e)  Bekreftelser eller annet på at styremedlemmenes opplysninger om bostedsadresser stemmer 

overens med selskapenes opplysninger. 
 
Når opplysningene om din(e) konto(er) leveres av oss til dem: 

 
(a)  Vil kredittopplysningsforetakene registrere opplysninger de får om deg og din virksomhet – 

inkludert tidligere og senere navn på kontoens medeiere samt kontohistorikk. 
(b)  Hvis virksomheten din tar opp lån fra oss eller ikke oppfyller sine forpliktelser i sin helhet etter 

hvert som de forfaller, vil kredittopplysningsforetakene registrere den utestående gjelden. 
(c)  Oppføringer som deles med kredittopplysningsforetak, vil forbli registrert på deg i en periode 

etter at de slettes. Dette skjer uansett om slettingen skyldes at du gjør opp for deg, eller at 
oppføringen foreldes ved at en tidsperiode som kredittopplysningsforetaket har fastsatt, utløper. 

(d) Opplysninger om aksjonærer som er reelle eiere, vil bare bli brukt og leveres til andre (i) til 
identitetskontroll og (ii) etter at aksjonærene har gitt sitt spesifikke samtykke. 

 
Del D:   Kredittopplysningsforetakenes bruk av dine opplysninger: 

 
Hvordan kredittopplysningsforetakene IKKE VIL bruke opplysningene: 

 
(a)  De vil ikke brukes til å lage en «svarteliste». 
(b)  Kredittopplysningsforetaket vil ikke bruke opplysningene til å ta beslutninger. 

 
Hvordan kredittopplysningsforetakene VIL bruke opplysningene: 

 
Opplysningene som vi og andre organisasjoner gir til kredittopplysningsforetakene om deg, dine 
forretningspartnere og din virksomhet, kan utleveres av svindelforebyggingsforetakene til andre 
organisasjoner og brukes av dem og oss til å: 

 
(a) forebygge kriminalitet, svindel og hvitvasking av penger ved for eksempel å sjekke 
opplysningene du oppgir 

på søknader om kreditt og kredittrelaterte eller andre ordninger; 
(b) sjekke historikken til lånekontoer og relaterte kontoer; 
(c) bekrefte din identitet hvis du eller din(e) forretningspartner(e) søker om andre ordninger; 
(d) ta beslutninger om å innvilge lån og relaterte tjenester til deg, din forretnings- 

partner og/eller din virksomhet; 
(e) behandle dine personlige kontoer, din forretningspartners kontoer og/eller virksomhetens 

lånekonto(er) eller kredittrelaterte 
konto(er); 
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(f) innhente opplysninger om hvor du oppholder deg, og kreve inn forfalte betalinger; 
(g) gjennomføre statistisk analyse og systemtesting. 

 
 
 
 
 

Del E:   Svindelforebyggingsforetakenes bruk av dine opplysninger: 
 

Hvordan opplysningene kan brukes av svindelforebyggingsforetak: 
(a)         Opplysningene som vi gir til svindelforebyggingsforetakene om deg, dine forretningspartnere og 

din virksomhet, kan leveres av svindelforebyggingsforetakene til andre organisasjoner og brukes 
av disse organisasjonene og oss til å: 
(i) forebygge kriminalitet; 
(ii) forebygge bedrageri og hvitvasking av penger ved for eksempel å: 

• kontrollere opplysningene på søknader om kreditt og kredittrelaterte eller andre ordninger; 
• forvalte lånekontoer og kredittrelaterte kontoer eller andre ordninger; 
• kryssjekke opplysninger som gis i forbindelse med alle typer forsikringsrelaterte tilbud og krav; 
• sjekke opplysninger på jobbsøknader eller som kontrolleres i forbindelse med 

ansettelsesprosessen. 
(b)         Bekrefte  din  identitet  hvis  du  eller  din(e)  forretningspartner(e)  søker  om  andre  ordninger, 

inkludert alle typer forsikringsrelaterte tilbud og krav; 
(f) Innhente opplysninger om hvor du oppholder deg, og kreve inn forfalte betalinger. 
(d) Vi kan også foreta andre sjekker for å forebygge eller avdekke svindel. 
(e) Organisasjoner kan få tilgang til og bruke opplysninger fra andre land som registreres av 

svindelforebyggingsforetakene. 
(f) Gjennomføre statistisk analyse og systemtesting. 
(g)         Dine opplysninger kan også brukes til andre formål som du har gitt ditt spesifikke samtykke til, 

eller i svært begrensede tilfeller når loven krever det, eller det er tillatt i henhold til gjeldende 
personvernlovgivning. 

(h) Opplysningene kan også brukes til å tilby andre produkter, men bare hvis dette er tillatt. 
 

Del F: Slik får du mer informasjon: 
 

Kontakt oss på e-post på DFSOriginations_Nordics@dell.com hvis du ønsker å motta informasjon om 
kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsforetakene. 

mailto:DFSOriginations_Nordics@dell.com

