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DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C 

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE – BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 1 

 
 

1. Indledning og omfang  
 

Denne Erklæring om databeskyttelse (“Erklæring”) beskriver, hvordan vi, Dell Bank International d.a.c., 

der driver virksomhed under navnet Dell Financial Services, vil behandle og dele eventuelle 

personoplysninger, som vi får fra Dem eller modtager om Dem på anden måde. I denne Erklæring 

betyder alle henvisninger til “DFS”, “vi” eller afledte former heraf Dell Bank International d.a.c. (der driver 

virksomhed under navnet Dell Financial Services).  Dell Financial Services leverer finansielle ydelser til 

erhvervskunder i Europa. 

Vi indsamler og behandler primært forretningsrelaterede oplysninger om den organisation, som De 
arbejder for eller repræsenterer. For at gennemføre Deres organisations ansøgning om finansielle 
ydelser og i løbet af en eventuel finansieringsaftale med os er vi dog også nødt til at indsamle og 
behandle visse oplysninger om personer, der er tilknyttet organisationen (såsom medarbejdere, ledelse 
og ejere). Det er i den forbindelse, at vi kan indsamle og behandle oplysninger om Dem i 
overensstemmelse med denne Erklæring.  
 
Vi er “dataansvarlig” for de oplysninger, som vi behandler, der er personoplysninger – hvilket betyder, 
at vi er juridisk ansvarlige for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende 
persondatalovgivning.  
 
2. Typer af Personoplysninger, der indsamles, og kilder 

 
De personoplysninger, som vi får om Dem, (enten direkte fra Dem selv eller indirekte fra tredjemand 
(herunder kilder på internettet) kan blandt andet omfatte: Deres navn, titel, fødselsdato, bopæl, 
kontaktoplysninger såsom e-mail og telefonnumre samt legitimation såsom foto-ID samt resultatet af 
eventuelle checks, vi foretager på Dem (jf. også pkt. 3).  
 
Som eksempel på, hvilke tredjemænd vi kan få oplysninger om Dem fra, kan nævnes: 
kreditoplysningsbureauer, organisationer, der arbejder for at forebygge svig, vores 
samarbejdspartnere, agenter og koncernforbundne selskaber, offentlige registre, oplysninger fra 
internettet, forsikringsselskaber, -mæglere og -administratorer, revisorer, tilsynsmyndigheder, offentlige 
myndigheder og politiet. 
 
3. Brug af personoplysninger  

 
Vi kan bruge Deres personoplysninger som led i vores forretningsmæssige og kreditrelaterede 
beslutninger og administrationen af vores forhold med Deres organisation, herunder til at:  
 

• behandle en ansøgning om kredit eller finansiering, som vi modtager fra Deres organisation, 
(herunder til profilering)  

• foretage søgninger hos og overvågning gennem kreditoplysningsbureauer og organisationer, 
der arbejder for at forebygge svig, med henblik på at bekræfte Deres organisations 
kredithistorik, træffe beslutninger om kredit og forhindre svig 

• identificere og bekræfte identiteten af Deres organisation, ledelse, underskrivere, retmæssige 
ejere (Ultimate Beneficial Owners) og/eller andre nærstående 

• foretage løbende kontroller vedrørende politisk udsatte personer og sanktioner i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning 

• håndtere kontrakter eller forretningsforhold med Deres organisation  

• administrere Deres organisations konto og levere ydelser til Deres organisation   

• udarbejde statistiske analyser og forretningsrelateret rapportering  

• overholde gældende lovgivning og regler 

                                                           
1 Hvis De er kunde eller privatperson i UK eller Irland, bedes De venligst læse nedenstående 
afsnit vedrørende Deres land med overskriften "Yderligere oplysninger". 
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Forudsat at der foreligger samtykke fra Dem (hvor dette er nødvendigt), kan vi endvidere bruge Deres 
oplysninger til at kommunikere med Dem (pr. e-mail, telefon og/eller brev) om eventuelle events, 
markedsføringsinitiativer, undersøgelser, tilbud mv. 
  
Vi kan optage og/eller overvåge vores kommunikation (såsom telefonsamtaler, e-mails, telefaxer og 
anden form for elektronisk kommunikation) til ovenstående formål og til: 

• brug i forbindelse med undervisning af vores medarbejdere og personer, der handler på vores 
vegne  

• at levere administrative ydelser og support til Dem 

• at overvåge og kontrollere kvalitet, og om der sker overholdelse af vores egne politikker og 
procedurer 

• at bistå med at forebygge, opdage og efterforske mistanker om eller konstaterede tilfælde af 
misbrug, svig, kriminalitet eller sikkerhedsbrud. 

 
4. Videregivelse af personoplysninger  
 
Til ovennævnte formål kan vi videregive Deres personoplysninger til vores koncernforbundne 
selskaber, tredjemand, som handler på vores vegne eller leverer ydelser til os, og/eller til myndigheder 
og politi.  Dette omfatter blandt andet: 
 

• kreditoplysningsbureauer og organisationer, der arbejder for at forebygge svig 

• IT- og softwareleverandører (databaser, applikationer, cloud-løsninger og online-services) 

• selskaber, der leverer kontraktadministration og support såsom kundepleje og 
betalingsformidling 

• rådgivere, agenter såsom inkassobureauer samt remarketing-bureauer og -formidlere 

• forsikringsselskaber, -mæglere og -administratorer 

• banker, kapitalinvestorer og finansieringsvirksomheder 

• leverandører af marketing og online-services 

• revisorer, tilsynsmyndigheder, offentlige myndigheder og/eller politi 
 
Vi kan endvidere overdrage Deres rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til en kontrakt eller et 
forretningsforhold med Deres organisation til tredjemand, og sådanne tredjemænd kan hver især bruge 
oplysningerne som anført i denne Erklæring. 
 
Vi kan tillige videregive Deres personoplysninger, hvis De har givet os tilladelse til dette.  
 
5. Overførsler ud af EØS  
 
For at kunne bruge, videregive og behandle personoplysninger til de ovenfor anførte formål og 
modtagere kan vi overføre Deres personoplysninger til Dell Technologies-koncernens selskaber, 
samarbejdspartnere og underleverandører i lande uden for det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), herunder men ikke begrænset til USA, Indien, Brasilien og Marokko, hvor 
der er truffet de fornødne kontraktmæssige og sikkerhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Dette 
kan indebære, at vi overfører Deres personoplysninger til lande, som ikke har samme 
beskyttelsesniveau som Deres eget land.  Vi vil sørge for, at der er truffet tilstrækkelige og fornødne 
foranstaltninger til beskyttelse af Deres personoplysninger, herunder tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger.  For yderligere oplysninger om disse dataoverførsler eller om, hvordan De 
kan gøre brug af Deres rettigheder, bedes De venligst kontakte os (se kontaktoplysningerne nedenfor).  
 
6. Lovligt behandlingsgrundlag 
 
Indsamlingen og behandlingen af Deres personoplysninger sker på følgende grundlag: 
 
Dell Financial Services' legitime interesser, som omfatter: 
 

• behandling af en ansøgning om eller levering af finansielle produkter og ydelser og/eller 
opfyldelse af en kontrakt, forudsat at vores legitime interesser ikke forringer eller er til skade for 
Deres rettigheder og frihedsrettigheder, og/eller  

• overholdelse af retlige og myndighedsmæssige forpligtelser 
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Dell Financial Services vil indhente samtykke fra Dem til brug i forbindelse med direct marketing (hvor 
dette er nødvendigt).  De kan til enhver tid trække Deres samtykke tilbage.  

  
7. Deres rettigheder i forbindelse med personoplysninger  
 
De har visse juridiske rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om Dem.  
Disse rettigheder omfatter blandt andet retten til at:  
 

(i) anmode om berigtigelse af forkerte personoplysninger, som vi behandler om Dem, eller 
anmode os om at fuldstændiggøre eventuelle oplysninger om Dem, som er ufuldstændige  

(ii) gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysninger, hvor det er vores legitime 
interesser, der udgør behandlingsgrundlaget (jf. ovenfor) 

(iii) anmode om at få slettet Deres personoplysninger (på visse betingelser)  
(iv) anmode om at få oplyst, hvordan vi behandler Deres personoplysninger, og få en kopi af de 

pågældende personoplysninger 
(v) gøre indsigelse mod at blive gjort til genstand for en afgørelse, der alene bygger på 

automatisk behandling, hvor afgørelsen har retsvirkning for Dem eller påvirker Dem 
betydeligt 

(vi) anmode os om at begrænse behandlingen af Deres personoplysninger, således at vi ikke 
behandler dem, før begrænsningen fjernes 

(vii) anmode om at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format og at få dem transmitteret til en anden organisation under visse 
omstændigheder og/eller  

(viii) indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis vi efter Deres opfattelse behandler Deres 
personoplysninger i modstrid med gældende persondatalovgivning. 

 
8. Automatiske afgørelser 
 
Vi kan træffe automatiske afgørelser om Deres organisation, når vi behandler en ansøgning om vores 
finansielle ydelser.  Dette kan indebære brug af Deres personoplysninger, hvis De er medlem af 
ledelsen eller ejer af Deres organisation.  Konsekvensen af en automatisk afgørelse vil være, at der 
opstilles en risikoprofil for at afgøre, om der skal ydes kredit, og/eller hvad omkostningerne for sådan 
kredit skal være for Deres organisation. 
 
 
9. Opbevaring af personoplysninger  
 
Vi opbevarer Deres personoplysninger, så længe som dette måtte være nødvendigt i forbindelse med 
de i denne Erklæring anførte formål og i overensstemmelse med vores opbevaringspolitik og gældende 
lovgivning. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De henvende Dem skriftligt til os (se 
kontaktoplysningerne nedenfor). 
 
10. Sådan sikrer vi Deres personoplysninger 
 
Vi tager alle rimelige skridt til at beskytte Deres personoplysninger mod misbrug, kompromittering og 
tab samt mod uautoriseret adgang, ændring og videregivelse.  Dette gør vi ved at: 
 

• have tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads, som er beregnet til at 
sikre vedvarende integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester 

• begrænse fysisk adgang til vores lokaliteter 

• begrænse adgang til de oplysninger, som vi indsamler om Dem 

• sikre, at vi og de parter, som vi deler Deres oplysninger med, har iværksat de fornødne 
beskyttelsesforanstaltninger til at opretholde personoplysningernes sikkerhed, og 

• tilintetgøre eller afidentificere Deres personoplysninger, hvor dette er påkrævet ifølge 
lovgivningen 
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11. Kontakt os 
 
Hvis De har spørgsmål til denne Erklæring eller vores behandling af Deres personoplysninger, kan de 
kontakte os som følger:   
 

Pr. brev: Att.: Data Privacy Manager, Dell Bank International d.a.c. / Dell Financial Services, 
P.O. Box 12335, Dublin 18, Ireland.  
 
Pr. e-mail: dfs_emea_privacy@dell.com  

 
12. Ændring af denne Erklæring 
 

Vi opdaterer denne Erklæring med mellemrum.  Hvis vi ændrer denne Erklæring eller foretager 

væsentlige ændringer i forhold til, hvordan vi bruger Deres personoplysninger, vil vi udgive en ny 

version af denne Erklæring, der afspejler de pågældende ændringer, hvor ikrafttrædelsesdatoen, som 

er anført nederst i Erklæringen, også er ændret.  Vi opfordrer Dem til løbende at gennemgå denne 

Erklæring for at holde Dem opdateret om, hvordan vi bruger og beskytter Deres personoplysninger. 

 
13. Yderligere oplysninger for organisationer i UK 
 
Kreditoplysningsbureauer 
Vi benytter os af kreditoplysningsbureauer til at understøtte vores behandling af ansøgninger om 

finansiering. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om, hvordan Deres personoplysninger behandles, 

kan De læse meddelelsen om kreditoplysningsbureauer (CRAIN): 
http://www.experian.co.uk/crain/index.html. 

CIFAS 
Vi er medlem af CIFAS – en national svindeldatabase i UK. Som led i vores medlemsskab foretager vi 
søgninger og indberetning af svig og mistanker om svig.  
 
De personoplysninger, som vi har indsamlet fra Dem, vil blive delt med organisationer, der arbejder for 
at forebygge svig, som vil bruge dem til at forebygge økonomisk kriminalitet og hvidvask og til at 
bekræfte Deres identitet. I tilfælde af svig kan De blive nægtet visse ydelser, eller De kan blive nægtet 
finansiering eller ansættelse. Yderligere oplysninger om, hvordan Deres personoplysninger vil blive 
brugt af os og disse organisationer, der arbejder for at forebygge svig, og om Deres rettigheder som 
registreret, kan fås direkte hos CIFAS: klik venligst her: https://www.cifas.org.uk/privacy-notice. 
 
14. Yderligere oplysninger for irske kunder – meddelelse om det centrale kreditregister 
 

MEDDELELSE: I henhold til den irske lov Credit Reporting Act 2013 skal långivere ved 
kreditansøgninger og -aftaler på EUR 500 eller derover indberette personoplysninger og 
kreditrelaterede oplysninger til det centrale kreditregister (the Central Credit Register). Disse 
oplysninger vil blive opbevaret i registret og kan bruges af andre långivere i forbindelse med 
deres behandling af Deres kreditansøgninger og -aftaler. 

 
 
 
Gældende fra: 14. maj 2018 
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