vores validering af, status hos kreditformidleren DigiFinans og en automatisk
genereret score beregnet af DigiFinans for at afgøre hvordan vi hjælper dig bedst.
¡ H
 vorvidt du er stadig en dublet i forhold til tidligere ansøgninger.
¡ Ved tilmelding til elektroniske nyhedsbreve; navn, e-mailadresse, telefonnummer,
afgivet samtykke og dokumentation deraf samt eventuel tilbagekaldelse af samtykke.
¡ O
 plysninger om udnyttelse af rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen mv.

Formål

4.


Vi behandler personoplysninger til disse formål:
¡
For at kunne tilbyde indledningsvis kreditformidling via en tredjepart som
kreditformidler eller långiver, og for at afklare hvilken kreditformidler eller lånegiver,
der er relevant, herunder baseret på beløbets størrelse, dvs. der sker videregivelse af
oplysninger om lånebeløb, tilbagebetalingstid, navn, e-mailadresse og
telefonnummer til de relevante kreditformidlere.
¡

For at beregne økonomiske mellemværende mellem kreditformidleren og os.

¡
For at kunne sende elektronisk markedsføring til dig, som du har tilmeldt dig
og for at videregive personoplysninger til de tredjeparter, som du også har givet
samtykke til.
¡
Legitime interesser; For at overholde databeskyttelseslovgivningen,
markedsføringsloven og varetagelse af andre legitime interesser, f.eks.
dokumentation af generelle databeskyttelsesprincipper, hjemmel mv., håndtering af
eventuelle sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af
forespørgsler og klager fra registrerede og andre, hvis behandling er nødvendig for,
at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af
inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med
registrerede og tredjeparter, og eventuelt fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af
selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum,
forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre
aktiviteter i sådanne processer.

5.

Juridisk grundlag


Vi behandler og videregiver en række personoplysninger om dig baseret på legitime
interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen. De legitime interesser er

¡
at du kan opstarte processen med at bruge kreditformidlingstjenesten hos
vores samarbejdspartnere
¡
at videreformidle de af dig indledningsvise afgivne oplysninger, til
kreditformidlere, herunder ved at foretage en clearing med kreditformidlere for at
finde ud af, hvilken kreditformidler, vi skal sende dine oplysninger til
¡

at sende dig elektronisk markedsføring som du har givet samtykke til

¡

de øvrige legitime formål nævnt under listen af formål ovenfor under pkt. 4

Tredjeparter

6.


Vi videregiver oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, indledningsvise
oplysninger om lånebeløb og tilbagebetalingstid til vores samarbejdspartnere, som er
kreditformidlere til de formål, der er oplyst ovenfor under pkt. 5.
Vi anvender derudover eksterne leverandører til databehandling, herunder
IT-systemleverandører, web-hosting, internetservices, mv.

Overførsel til lande uden for EU/EØS

7.


Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU eller det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde EØS, men forbeholder os at gøre det.

Opbevaringsperiode

8.


Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendig for at varetage formålene.
Som hovedregel opbevarer vi personoplysningerne i 6 måneder fra indsamlingen.
Personoplysninger vedr. regnskabsmateriale opbevares i fem (5) år fra årsskiftet, som
afsluttede det relevante regnskabsår.
Vi gemmer personoplysninger, bortset fra oplysninger om navn, telefonnummer,
e-mailadresse og afgivne samtykker, privatlivspolitikker mv. i 2 år fra seneste elektroniske
markedsføring eller videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere.

9.

Rettigheder


Bemærk at lovgivningen indeholder en række undtagelser til de rettigheder, der er oplistet
nedenfor.
9.1

Ret

til indsigt

Du har ret til at få en bekræftelse fra os på, om vi behandler personoplysninger om dig. Du
har også ret til at få indsigt i personoplysninger om dig og information om behandling af
personoplysninger om dig.
Hvis du udnytter din indsigtsret, vil vi give dig en kopi af de personoplysninger, som vi
behandler om dig. Hvis du beder om flere kopier, kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på
vores administrative omkostninger.
9.2

Ret

til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af den dataansvarlige uden
unødig forsinkelse. Du har også under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få
fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende
erklæring.
9.3

Ret

til at bede os om at slette personoplysninger

Du har ret til at bede om at få slettet personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, hvis
¡
personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål,
hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
¡
du trækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og der er
ingen andre retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne
¡
du gør indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører din særlige
situation, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for
indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen til direkte
markedsføringsformål
¡

vi har behandlet personoplysninger om dig ulovligt, eller

¡
personoplysninger skal slettes for at overholde gældende lovgivning, som vi
er underlagt
9.4

Ret

til at begrænse behandlingen af personoplysninger

Du har ret til, at vi begrænser behandlingen af personoplysninger om dig, hvis:
¡
du selv bestrider rigtigheden af personoplysningerne, i perioden indtil vi har
haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte

¡
vi behandler personoplysninger om dig ulovlig, og du modsætter sig sletning
af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
¡
vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er
nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares; eller
¡
du har gjort indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig på
grundlag af din personlige situation, i perioden hvor det kontrolleres, om vores
legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
Hvis behandlingen begrænses, må personoplysninger om dig kun behandles med dit
samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til EU’s eller en
EU-medlemsstats vigtige samfundsmæssige interesser. Vi underretter dig, inden
begrænsningen af behandlingen ophæves.
9.5

Ret

til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindelig anvendt og
maskinlæsbart format, og ret til at overføre denne information til en anden dataansvarlig
uden hindring fra os, hvis:
¡
behandlingen er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at forberede
eller gennemføre en kontrakt mellem os, og
¡

behandlingen foretages automatisk.

Retten til dataportabilitet må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
9.6

Retten

til at gøre indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod
behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er vores legitime interesser, som angivet
ovenfor. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser
vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og
frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver
tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til sådan
markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering i det omfang den vedrører
direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte
markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
Du kan selv framelde dig elektronisk direkte markedsføring ved at følge frameldingsmetoden
eller ved at klikke på frameldingslinket (”Afmeld” eller ”Unsubscribe”) i de modtagne
meddelelser.

9.7

Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du oplever, at personoplysninger om dig behandles
i strid med dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.

10.

Kilder


Personoplysningerne bliver indhentet direkte fra dig, når du besøger og bruger
Hjemmesiden, f.eks. ved at udfylde webformularer.
Hvis det er DigiFinans, som er den relevante samarbejdspartner, indhenter vi oplysninger
om hvorvidt du er en dublet i forhold til tidligere ansøgninger og scoreanalyse på
kreditværdighed beregnet af DigiFinans

