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MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER – 
DIREKTMARKNADSFÖRING  

 
 
Detta meddelande beskriver hur Dell Bank International d.a.c., med handelsnamnet Dell Financial 
Services (”Dell Bank”, ”vi” eller ”oss” eller ”våra”) kan använda dina Personuppgifter i syfte att 
skicka ut direktmarknadsföring. 
 
”Personuppgifter” avser information som direkt eller indirekt kan identifiera dig, exempelvis ditt namn, 
roll/befattning inom din organisation, telefonnummer och e-postadress.  
 
Vi samlar främst in och behandlar information om aktiviteter i organisationen som du arbetar för eller 
representerar i anknytning till de finansiella tjänster som vi tillhandahåller din organisation. Vi kan 
även ta emot dina Personuppgifter från andra företag inom Dell Technologies-koncernen (Dell 
Technologies Group). När vi tillhandahåller finansiella tjänster är vi skyldiga att samla in och behandla 
viss information om enskilda personer som är kopplade till organisationen (t.ex. anställda, ledamöter 
och ägare). Det är i denna process vi kan samla in den information som vi har om dig och behandla 
den enligt detta meddelande. 
 
Vi är ”personuppgiftsansvarig” för alla Personuppgifter som vi behandlar – detta innebär att vi är 
juridiskt ansvariga för att se till att sådan behandling sker enligt gällande integritetsskyddslagar.  
 

Vad är direktmarknadsföring? 

Direktmarknadsföring är en riktad form av marknadsföring där vi skickar reklammeddelanden eller 
information om våra produkter och tjänster direkt till specifika mottagare. Den skiljer sig från allmän 
reklam exempelvis via tv, radio, internet eller i dagstidningar. 

 

Vilken slags direktmarknadsföring kan du få från Dell Financial Services? 

Vi kan skicka information till dig som en del av din roll inom organisationen du arbetar för eller 
representerar. Den direktmarknadsföring som vi kan skicka till dig består av information angående 
våra befintliga eller nya finansrelaterade produkter, lösningar, erbjudanden, tjänster eller evenemang. 
Vi kan skicka dessa meddelanden via e-post, telefon eller post. En del av våra meddelanden kan 
anpassas utifrån din eller din organisations tidigare aktiviteter med oss eller med Dell Technologies-
koncernen. 

Tänk på att samtycket som du ger oss endast gäller den direktmarknadsföring som du kan få av oss.  

 

Vem vi kan lämna ut dina personuppgifter till och varför 

Vi kan dela dina Personuppgifter med andra enheter inom Dell Technologies-koncernen eller våra 
tjänsteleverantörer endast i syfte att skicka dessa meddelanden med direktmarknadsföring till dig.  

Vi kan också lämna ut dina Personuppgifter när detta krävs enligt lagstiftning eller föreskrifter. 
 
Med undantag av vad som anges ovan lämnar vi inte ut dina Personuppgifter till tredje parter för 
deras egna marknadsföringssyften utan ditt samtycke. 
 
 
Internationella överföringar  

För att kunna använda, lämna ut och behandla Personuppgifter för de syften och till de mottagare 
som beskrivs ovan kan vi överföra dina Personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) till företag, affärspartners eller tjänsteleverantörer till Dell Technologies-
koncernen (inklusive, men utan begränsning) till sådana som bedriver verksamhet i USA, Indien, 
Brasilien och Marocko, med vilka vi har överenskommelser om lämpliga skyddsåtgärder. Detta kan 
inbegripa överföring av dina Personuppgifter till länder som inte tillhandahåller samma nivå av 
dataskydd som ditt hemvistland. Vi kommer att implementera tillräckliga och lämpliga skydd för att 
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säkra dina Personuppgifter, bl.a. tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Om du vill veta mer 
om dessa dataöverföringar eller utöva dina rättigheter kan du kontakta oss (kontaktuppgifter anges 
nedan).  
 
 
Dina dataskyddsrättigheter 

Du har följande rättigheter som registrerad. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta och i 
vissa fall gäller de med förbehåll för villkor i gällande lagstiftning: 

 

• Åtkomst: du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina Personuppgifter och att 
erhålla en kopia av dessa Personuppgifter. 

 

• Rättelse: du har rätt att begära rättelse av felaktiga Personuppgifter samt komplettering av 
ofullständiga Personuppgifter. 

 

• Invändning: du har rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter, vilken 
baseras på våra berättigade intressen (såsom de beskrivs ovan). 

 

• Radering: du har rätt att begära att dina Personuppgifter raderas (med förbehåll för vissa 
villkor). 

 

• Automatiserat beslutsfattande: du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart 
grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder 
för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. 

 

• Begränsning av behandling: du har rätt att be oss att begränsa vår behandling av dina 
Personuppgifter, så att vi inte behandlar sådan information förrän begränsningen upphör. 

 

• Dataportabilitet: du har rätt att motta de Personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett 
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få den informationen överförd till 
en annan organisation under vissa omständigheter. 

 
Utöver det som anges ovan har du även rätt att skicka in klagomål till en tillsynsmyndighet om du 
anser att vår behandling av dina Personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslag. 
 
Om du har frågor om vilken typ av Personuppgifter vi har om dig, om du vill begära radering eller 
rättelse av Personuppgifterna vi har om dig eller utöva andra rättigheter som registrerad, kan du 
skicka en skriftlig förfrågan till dfs_emea_privacy@dell.com eller till den postadress som anges längst 
ned i detta meddelande. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillgodose dina önskemål, 
men vi förbehåller oss rätten att avvisa sådana önskemål eller införa restriktioner eller krav vid 
sådana önskemål om det krävs eller tillåts enligt gällande lag.  
 

Rättslig grund för behandlingen av dina Personuppgifter 

Vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter baserat på ditt samtycke, som du när som helst kan 
ta tillbaka genom att skicka ett e-postmeddelande till 
Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com.   
 
Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av eventuell behandling som baserades 
på ditt samtycke innan du tog tillbaka det.   

 
Så här skyddar vi dina Personuppgifter 

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot missbruk, störningar och förlust, 
såväl som obehörig åtkomst, modifiering eller utlämnande.  
 
Detta gör vi genom att: 
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• vi har tekniska och organisatoriska arrangemang på plats som är utformade för att säkerställa 
behandlingssystemets och tjänsternas löpande integritet, tillgänglighet och 
återhämtningsförmåga;  

• vi begränsar fysisk åtkomst till våra lokaler; 

• se till att vi, och de som vi kan överföra Personuppgifterna till, har lämpliga säkerhetsåtgärder 
som skyddar Personuppgifterna; och 

• förstöra eller avidentifiera Personuppgifterna, när det krävs enligt lag. 
 
Hur länge sparar vi dina Personuppgifter? 

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta 
Meddelande om direktmarknadsföring eller i enlighet med vår lagringspolicy eller tillämplig lag.  
 
Du kan begära ytterligare information genom att skriva till oss (kontaktuppgifter anges nedan). 

 
Ändringar av detta Meddelande om direktmarknadsföring 

Vi kan då och då komma att uppdatera meddelandet. Om vi ändrar meddelandet, eller på avgörande 
sätt ändrar sätten på vilka vi använder dina Personuppgifter, reviderar vi meddelandet så att det 
återspeglar sådana ändringar. Vi reviderar även meddelandets ikraftträdandedag som anges längst 
ner.  
 
Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa meddelandet så att du håller dig informerad om hur vi 
använder och skyddar dina Personuppgifter. 

 
Om du inte längre vill få information från Dell Financial Services 

Om du bestämmer att du inte längre vill ta emot information från Dell Financial Services kan du skicka 
ett e-postmeddelande till Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com. Du kan när som helst ta 
tillbaka samtycket. 

Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att din begäran behandlas inom 10 kalenderdagar 
från det datum du tar tillbaka ditt samtycke.  

Observera att det kan hända att du får information från oss till och med ovan nämnda tidsperiod har 
passerat. 

 
Vem kontaktar du om du har frågor om detta Meddelande om direktmarknadsföring? 

Om du har frågor om meddelandet kan du kontakta vår Dataskyddsansvariga: 

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

• via e-post på: dfs_emea_privacy@dell.com. 
 

 

Ikraftträdandedag: 14 maj 2018 
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