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ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE – DIREKTE MARKEDSFØRING  

 

Denne erklæring beskriver, hvordan Dell Bank International d.a.c., der driver virksomhed under navnet 
Dell Financial Services, ("Dell Bank", "vi" eller "os" eller "vores") kan bruge dine Personoplysninger i 
forbindelse med direkte markedsføring. 
 
"Personoplysninger" betyder oplysninger, som direkte eller indirekte kan identificere dig, såsom dit 
navn, din funktion/stilling i din organisation, dit telefonnummer og din e-mailadresse.  
 

Vi indsamler og behandler primært forretningsrelaterede oplysninger om den organisation, som du 
arbejder for eller repræsenterer, i forbindelse med de finansielle ydelser, som vi leverer til din 
organisation. Vi kan også modtage dine Personoplysninger fra andre selskaber i Dell Technologies-
koncernen. Som led i finansieringen er vi 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 de oplysninger, som vi har om dig, og behandle dem i overensstemmelse 
med denne erklæring. 
 

Vi er "dataansvarlig" for de Personoplysninger, som vi behandler. Det betyder, at vi er juridisk ansvarlige 
for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.  
 

Hvad er direkte markedsføring? 

Direkte markedsføring er en direkte og målrettet form for markedsføring, hvor vi sender 
salgsfremmende meddelelser eller markedsføringshenvendelser vedrørende vores produkter og 
ydelser direkte til konkrete privatpersoner. Dette adskiller sig fra andre former for markedsføring fx via 
TV, radio, internettet eller i aviser. 
 

Hvilke former for direkte markedsføring kan du modtage fra Dell Financial Services? 

Vi kan sende dig oplysninger i kraft af din funktion i den organisation, som du arbejder for eller 
repræsenterer. De former for direkte markedsføring, som vi kan sende til dig, omfatter blandt andet 
oplysninger om vores eksisterende eller nye finansielle produkter, løsninger, tilbud, ydelser eller events. 
Vi kan sende disse henvendelser til dig pr. e-mail, telefon eller post. Nogle af vores henvendelser kan 
være skræddersyet på grundlag af din eller din organisations tidligere kontakt med os eller med Dell 
Technologies-koncernen. 

Bemærk, at dit samtykke alene gælder direkte markedsføring, som du kan modtage fra os.  
 

Hvem kan vi dele dine Personoplysninger med og hvorfor? 

Vi kan dele dine oplysninger med andre enheder inden for Dell Technologies-koncernen eller 
underleverandører, dog udelukkende med henblik på at sende disse direkte 
markedsføringshenvendelser til dig.  

Vi kan tillige videregive dine Personoplysninger, hvis dette er påkrævet ifølge lovgivningen eller anden 
regulering. 
 
Medmindre andet er anført ovenfor, videregiver vi ikke uden dit samtykke dine Personoplysninger til 
tredjemand til deres egen markedsføring. 
 

Internationale overførsler  

For at kunne bruge, videregive og behandle Personoplysninger til de ovenfor anførte formål og 
modtagere, kan vi overføre dine Personoplysninger til Dell Technologies-koncernens selskaber, 
samarbejdspartnere og underleverandører i lande uden for det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), herunder blandt andet dem, som ligger i USA, Indien, Brasilien og Marokko, 
hvor vi har truffet de fornødne kontraktmæssige og sikkerhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. 
Dette kan indebære, at vi overfører dine Personoplysninger til lande, som ikke har samme 



 

DFS_Direct_Marketing 2018_05  Side 2 af 3 

beskyttelsesniveau som dit eget land. Vi vil sørge for, at der er truffet tilstrækkelige og fornødne 
foranstaltninger til beskyttelse af dine Personoplysninger, herunder tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger. For yderligere oplysninger om disse dataoverførsler eller om, hvordan du 
kan gøre brug af dine rettigheder, bedes du venligst kontakte os (se kontaktoplysningerne nedenfor).  
 

Dine rettigheder som registreret 

Som den registrerede har du følgende rettigheder. Bemærk, at disse rettigheder ikke er absolutte 
rettigheder, og at de i visse tilfælde er underlagt betingelser i henhold til gældende lovgivning: 
 

• Indsigt: du har ret til at anmode om at få oplyst, hvordan vi behandler dine Personoplysninger, 
og få en kopi af de pågældende Personoplysninger. 

 

• Berigtigelse: du har ret til at anmode om at få urigtige Personoplysninger om dig berigtiget og 
om at få fuldstændiggjort ufuldstændige Personoplysninger om dig. 

 

• Indsigelse: du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger, som 
er baseret på vores legitime interesser (som beskrevet ovenfor). 

 

• Sletning: du har ret til at anmode om at få slettet dine Personoplysninger (på visse betingelser). 
 

• Automatiske afgørelser: du har ret til ikke at blive gjort til genstand for en afgørelse, der alene 
bygger på automatisk behandling, og som har retsvirkning for dig, eller som betydeligt påvirker 
dig. 

 

• Begrænsning: du har ret til at bede os om at begrænse vores behandling af dine 
Personoplysninger, således at vi ikke behandler dem, før begrænsningen ophæves. 

 

• Portabilitet: du har ret til at modtage dine Personoplysninger, som du har givet til os, i et 
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse oplysninger 
transmitteret til en anden organisation under visse omstændigheder. 

 

Du har i tillæg til ovenstående ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis vi efter din opfattelse 
behandler dine Personoplysninger i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. 
 

Hvis du har spørgsmål om, hvilken type Personoplysninger vi har om dig, eller hvis du ønsker at anmode 
om sletning eller berigtigelse af Personoplysninger, som vi har om dig, eller udøve dine andre 
rettigheder som den registrerede, beder vi dig venligst sende en skriftlig anmodning til 
dfs_emea_privacy@dell.com eller til postadressen, som fremgår nederst i denne erklæring. Vi vil gøre 
os rimelige bestræbelser på at imødekomme din anmodning, men vi forbeholder os dog ret til at afvise 
anmodninger om indsigt eller til at pålægge begrænsninger eller krav for anmodningerne, hvis dette er 
påkrævet eller tilladt ifølge lovgivningen.  
 

Retsgrundlag for behandling af dine Personoplysninger 

Vi indsamler og behandler dine Personoplysninger baseret på dit samtykke, som du til enhver tid har 
ret til at trække tilbage ved at sende en e-mail til Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com.   
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling, der er baseret 
på samtykke, inden du trak det tilbage.   
 

Sådan sikrer vi dine personoplysninger 

Vi tager alle rimelige skridt til at beskytte dine Personoplysninger mod misbrug, kompromittering og tab 
samt mod uautoriseret adgang, ændring og videregivelse.  
 

Dette gør vi ved at: 

mailto:dfs_emea_privacy@dell.com
mailto:Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy#point_6
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• 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 

• sikre, at vi og dem, som vi overfører dine oplysninger til, har iværksat de fornødne 
beskyttelsesforanstaltninger til at opretholde Personoplysningernes sikkerhed og 

• tilintetgøre eller afidentificere Personoplysninger, hvor dette er påkrævet ifølge lovgivningen. 
 

Hvor længe opbevarer vi dine Personoplysninger? 

Vi opbevarer dine Personoplysninger, så længe som det måtte være nødvendigt i forbindelse med de 
formål, der er anført i denne erklæring om direkte markedsføring, og i overensstemmelse med vores 
opbevaringspolitik og gældende lovgivning.  
 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du henvende dig skriftligt til os (se kontaktoplysningerne 
nedenfor). 
 

Ændring af denne erklæring om direkte markedsføring 

Vi opdaterer denne erklæring ved lejlighed. Hvis vi ændrer denne erklæring eller foretager væsentlige 
ændringer i forhold til, hvordan vi bruger dine Personoplysninger, vil vi revidere denne erklæring, så 
den afspejler de pågældende ændringer, og rette erklæringens ikrafttrædelsesdato, som er anført 
nederst i denne erklæring.  
 

Vi opfordrer dig til løbende at gennemgå denne erklæring for at holde dig opdateret om, hvordan vi 
bruger og beskytter dine Personoplysninger. 
 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage oplysninger fra Dell Financial Services 

Send os en e-mail på Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com, hvis du ikke længere ønsker at 
modtage oplysninger fra Dell Financial Services. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at din anmodning behandles inden for 10 kalenderdage fra den 
dato, hvor du trækker dit samtykke tilbage.  

Bemærk, at du stadig vil modtage oplysninger fra os, indtil ovenstående periode er udløbet. 
 

Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål til denne erklæring om direkte markedsføring? 

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring, kan du kontakte den persondataansvarlige: 

• ved at sende et brev til Dell Bank International d.a.c / Dell Financial Services, P.O. Box 12335, 
Dublin 18, Irland, eller  

• ved at sende en e-mail til: dfs_emea_privacy@dell.com. 
 

 

Ikrafttrædelsesdato: 14. maj 2018 
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