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PERSONVERNERKLÆRING - DIREKTE MARKEDSFØRING  
 
 
Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan Dell Bank International d.a.c., som opererer 
under navnet Dell Financial Services ("Dell Bank" “vi” eller "oss" eller "vår") kan bruke dine 
personopplysninger for direkte markedsføringsformål. 
 
Med “Personopplysninger” menes informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere deg, som for 
eksempel navnet ditt, rollen/posisjonen innenfor din organisasjon, telefonnummer og epost-adresse.  
 
Vi samler inn og behandler først og fremst informasjon knyttet til virksomheten til organisasjonen du 
jobber for eller representerer i forbindelse med finansielle tjenester som vi tilbyr til organisasjonen. Vi 
kan også motta dine personopplysninger fra andre selskap i Dell Technologies konsernet. Som et 
ledd i å tilby finansiering er det nødvendig å samle inn og behandle visse opplysninger relatert til 
enkeltpersoner knyttet til organisasjonen (ansatte, medlemmer av ledelsen, styremedlemmer og 
eiere). Det er i disse tilfellene vi innhenter opplysningene vi har knyttet til deg og behandler dem i 
samsvar med denne erklæringen. 
 
Vi er den “behandlingsansvarlige” for enhver Personopplysning vi behandler – dette betyr at vi er 
juridisk forpliktet til å forsikre at slik behandling samsvarer med gjeldende personvernlover.  
 

Hva er direkte markedsføring? 

Direkte markedsføring er en direkte og rettet form for markedsføring der vi bruker salgsfremmende 
meldinger, eller markedsføringskommunikasjon om våre produkter og tjenester direkte til spesifikke 
person(er). Dette er til forskjell fra generell markedsføring f.eks. gjennom TV, radio, på internett eller i 
en avis. 

 

Hvilke type direkte markedsføring kan du motta fra Dell Financial Services? 

Vi vil kunne sende deg informasjon på bakgrunn av rollen din i organisasjonen du jobber for eller 
representerer. Den direkte markedsføringen vi vil kunne sende deg inkluderer informasjon om 
eksisterende eller nye finansielle produkter, løsninger, tilbud, tjenester eller eventer. Vi vil kunne 
sende denne type kommunikasjon til deg på epost, telefon eller med post. Noe av vår kommunikasjon 
vil kunne være skreddersydd basert på din og din organisasjons tidligere aktivitet med oss eller med 
Dell Technologies-konsernet. 

Vær oppmerksom på at samtykke du gir til oss kun relaterer seg til den direkte markedsføringen du vil 
kunne motta fra oss.  

 

Hvem kan vi dele dine Personopplysninger med og hvorfor? 

Vi vil kunne dele dine Personopplysninger med andre selskaper i Dell Technologies-konsernet eller 
tilbydere kun for det formål å sende deg denne direkte markedføringskommunikasjonen.  

Vi kan også oppgi dine Personopplysninger der det er nødvendig etter lov eller forskrift. 
 
Med unntak av de tilfeller nevnt ovenfor, vil vi ikke dele dine Personopplysninger med tredjeparter for 
deres eget markedsføringsformål uten ditt samtykke.  
 
 
Internasjonal overføring  

For å kunne bruke, dele og behandle dine Personopplysninger for de formål og med de mottakerne 
beskrevet ovenfor, så vil vi kunne overføre dine Personopplysninger til land utenfor EØS, til 
selskaper, samarbeidspartnere og tjenestetilbydere av Dell Technologies-konsernet (inkludert, men 
ikke begrenset til slike som er lokalisert i US, India, Brazil og Marokko), der vi har etablert tilstrekkelig 
kontraktsmessig og sikkerhetsmessig personvern. Dette kan innebære overføring av dine 
Personopplysninger til land som ikke tilbyr like høy grad av personvern som ditt hjemland. Vi vil 
etablere tilstrekkelig og relevant sikkerhet for å beskytte dine Personopplysninger, inkludert tekniske 



 

 
 

og organisatoriske sikkerhetstiltak. Ønsker du å vite mer om overførsel av Personopplysninger eller å 
utøve dine rettigheter, så kan du kontakte oss (kontaktdetaljer nedenfor).  
 
Dine personvernsrettigheter 

Du har følgende rettigheter. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er ikke absolutte og er i noen 
tilfeller underlagt vilkårene i gjeldende lov: 

 

• Innsyn: du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine Personopplysninger 
samt å be om kopi av Personopplysningene. 

 

• Korrigering: du har rett til å få dine Personopplysninger korrigert dersom de er feil eller 
unøyaktige. 

 

• Innsigelse: du har rett til å komme med innsigelser til behandlingen av dine 
Personopplysninger, som er basert på våre berettigede interesser (som beskrevet ovenfor) 

 

• Sletting: du har rett til å få dine Personopplysninger slettet (på visse vilkår) 
 

• Automatisk beslutningstaking: du har rett til å motsette deg et vedtak om deg som kun er 
basert på en automatisk behandling dersom vedtaket er av vesentlig juridiske betydning for 
deg. 

 

• Begrensning: du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine 
Personopplysninger, slik at vi ikke behandler informasjonen videre inntil begrensningene er 
fjernet 

 

• Portering: Du har rett til å motta dine Personopplysninger, som du har gitt oss, i et 
strukturert, vanlig og maskinlesbart format, samt å få den informasjonen overført til en annen 
organisasjon under visse omstendigheter 

 
I tillegg til det som er nevnt over, så har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener 
behandlingen av Personopplysningene dine er i strid med gjeldende personvernregler. 
 
Dersom du har noen spørsmål om hvilke type Personopplysninger vi har knyttet til deg eller du vil be 
om sletting eller retting av Personopplysninger vi har om deg, eller utøve andre rettigheter du har som 
den registrerte, kan du sende en skriftlig anmodning til dfs_emea_privacy@dell.com eller til den 
adressen oppgitt nederst på denne erklæringen. Vi vil gjøre det vi kan for å etterkomme 
forespørselen, men vi forbeholder oss retten til å avvise slik forespørsel om tilgang eller å pålegge 
restriksjoner eller krav til slike forespørsler dersom dette er nødvendig eller tillatt i henhold til 
gjeldende lov. 
 

Juridisk bakgrunn for behandlingen av dine Personopplysninger 

Vi innhenter og behandler dine Personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, som du står fritt til 
å trekke tilbake når som helst ved å sende epost til Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com.   
 
Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, så vil ikke dette påvirke den juridiske gyldigheten av 
behandling basert på ditt samtykke før du trakk dette tilbake.  

 
Hvordan vi sikrer dine Personopplysninger 

Vi tar alle nødvendige steg for å beskytte Personopplysninger dine mot misbruk, inngrep og tap, så 
vel som uberettiget tilgang, endring eller offentliggjøring. 
 
Vi gjør dette gjennom: 
 

• tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre kontinuerlig integritet, tilgjengelighet og robusthet 
av behandlingssystemer og tjenester; 

• begrenset fysisk tilgang til våre lokaler; 
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• tiltak for å forsikre at vi og de vi eventuelt overfører dine Personopplysninger til har tilstrekkelig 
sikkerhet for beskyttelse av Personopplysninger; og; 

• destruering eller anonymisering av Personopplysninger der dette er nødvendig i henhold til lov 
 
Hvor lenge oppbevarer vi dine Personopplysninger? 

Vi oppbevarer dine Personopplysninger så lenge dette er nødvendig for de formålene som er 
beskrevet in denne Direkte Markedsføringserklæringen eller i henhold til vår oppbevaringsplan og 
gjeldende lov.  
 
Du kan be om mer informasjon ved å skrive til oss (kontaktdetaljer under). 

 
Endringer til denne Direkte Markedsføringserklæringen 

Det hender vi oppdaterer denne erklæringen. Dersom vi gjør endringer til denne erklæringen eller 
materielle endringer i hvordan vi bruker Personopplysningene dine, så gjennomgår vi denne 
erklæringen for å reflektere endringene og oppdaterer datoen på erklæringen, inntatt på slutten. 
 
Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å være informert om 
hvordan vi bruker og beskytter dine Personopplysninger. 

 
Dersom du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra Dell Financial Services 

Dersom du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra Dell Financial Services, send en epost til 
Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. 

Vi vil gjøre alt vi kan for at forespørselen din blir behandlet innen 10 kalenderdager fra den datoen du 
trekker tilbake ditt samtykke.  

Vær oppmerksom på at det kan hende du fortsetter å motta informasjon fra oss inntil perioden nevnt 
ovenfor er over. 

 
Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål om denne Direkte 
Markedsføringserklæringen? 

Dersom du har spørsmål relater til denne erklæringen, kan du kontakte vår datasikkerhetsansvarlig:  

• via post til Dell Bank International d.a.c / Dell Financial Services, P.O. Box 12335, Dublin 18, 
Irland eller  

• via epost til: dfs_emea_privacy@dell.com. 
 

 

Effektiv dato: 14. mai 2018 
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