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Dell Bank International d.a.c., der driver virksomhed under navnet Dell Financial Services, ("Dell", 
"DFS", "vi" eller "vores") er et helejet datterselskab af Dell Technologies, Inc. Denne cookiepolitik 
beskriver, hvordan vi bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige onlineoplevelse. 
 
Cookies og lignende teknologier 
 
Hvordan bruger vi og vores partnere cookies? 
 
Dette Dell Financial Services-website bruger "cookies" fra Dell Financial Services og tredjeparter, for at 
du kan logge ind på vores tjenester og for at hjælpe dig med at gøre din onlineoplevelse personlig.  
Disse teknologier og de oplysninger, der indsamles om dig, kan bruges til at følge din aktivitet på tværs 
af flere enheder. Når det er relevant, bruger vi cookies til at gemme dine præferencer og andre 
oplysninger på din computer, så du kan spare tid ved at fjerne behovet for at indtaste de samme 
oplysninger gentagne gange. 
 
En cookie er et tekststykke, som placeres på din computers harddisk. Alt afhængig af dine valgte 
indstillinger, tilføjer din browser teksten på din enhed som en lille fil. Mange browsere er som standard 
sat op til automatisk at acceptere cookies. Du har muligheden for at acceptere eller afvise cookies, alt 
efter hvad du foretrækker. Hjælp-funktionen i din webbrowser, som formodentlig findes i værktøjslinjen, 
angiver typisk, hvordan du forhindrer din browser i at acceptere nye cookies, hvordan du kan få 
browseren til at give dig besked, når du får en ny cookie, eller hvordan du helt deaktiverer cookies. 
 
Cookies giver dig mulighed for at udnytte nogle af Dell Financial Services' grundlæggende funktioner. 
Hvis du vælger at afvise cookies, vil du muligvis ikke kunne logge dig ind eller bruge andre interaktive 
funktioner på dette website og tjenester, som er afhængige af cookies. 
 
Hvordan bruger vi cookies på dette website? 
 
Når du besøger vores website på Finance Connect, indsamler vi følgende oplysninger for at forbedre 
din brugeroplevelse. Vi indsamler følgende oplysninger gennem vores cookies: 

• Tilbudsoptæller. Denne cookie gemmer antallet af tilbud og handler, der er indlæst for den 
specifikke bruger. 

• Hukommelse: Beregnet til at huske nuværende tilbudsoplysninger, der er indlæst på 
Brugergrænsefladen, når den er i brug. 

• Tilbudssøgning: Det er en værdi for søgeord, der forbindes med tilbud og handler, som 
benyttes af brugeren, når den er i brug 

• Sprog: Denne cookie gemmer det foretrukne sprog, som brugere har valgt til at vise portalen 
 
Ændringer til denne cookiepolitik 
 
Vi opdaterer denne cookiepolitik med mellemrum. Hvis vi ændrer denne cookiepolitik eller foretager 
væsentlige ændringer i forhold til, hvordan vi bruger dine Personoplysninger, vil vi udgive en ny version 
af denne cookiepolitik, der afspejler de pågældende ændringer, hvor ikrafttrædelsesdatoen, som er 
anført nederst i cookiepolitikken, også er ændret. Vi opfordrer dig til løbende at gennemgå denne 
cookiepolitik for at holde dig opdateret om, hvordan vi bruger og beskytter dine Personoplysninger. 
 
Hvis du ønsker at gennemgå Dell Financial Services' erklæring om databeskyttelse, kan du klikke her 
for flere oplysninger 
 
Kontakt os 
 
Hvis du ønsker at kontakte os uanset årsag vedrørende vores praksis for databeskyttelse, bedes du: 

• sende os en e-mail på dfs_emea_privacy@dell.com eller  

• skrive til os på følgende adresse: Dell Financial Services, Attention: Data Privacy Manager, 
P.O. Box 12335, Dublin 18, Irland. 

 
 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy#point_8
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy#point12
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/services/en/Documents/data-protection-statement-financing-UK.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/services/en/Documents/data-protection-statement-financing-UK.pdf
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy#point13
mailto:dfs_emea_privacy@dell.com
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