Vilkår for behandling af personoplysninger
Indsamling og behandling af personoplysninger
AL Finans (ALF) indhenter oplysninger til brug for
tilbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder
betalinger, kunderådgivning, kundepleje,
kundeadministration, kreditvurdering,
markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i
henhold til lovgivningen.
ALF henter oplysninger fra Det Centrale
Personregister og andre offentligt tilgængelige
kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger
ALF, om der er oplysninger registreret om dig i
kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. ALF
opdaterer oplysningerne løbende.
ALF modtager ydermere oplysninger fra
koncernselskaber ved disses underretning til
Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
(SØIK) efter hvidvasklovgivningen. Derudover
modtager ALF oplysninger om dig fra
koncernselskaber og samarbejdspartnere, i de
tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der
i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.
ALF opbevarer oplysningerne, så længe de er
nødvendige i forhold til de formål, som var
grunden til indsamling, behandling og opbevaring
af data. Efter lovgivningen om forebyggelse af
hvidvask og terrorfinansiering opbevares
oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst
5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den
enkelte transaktions gennemførelse.
Grundlag for behandling af personoplysninger
For at være kunde i ALF er man forpligtet til at give
ALF en række oplysninger som følge af
lovgivningen eller aftaleforholdet.
Lovgrundlaget for ALF’s behandling er den
finansielle regulering samt anden lovgivning,
herunder
•
•

Hvidvaskloven
Skattekontrolloven
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•
•
•
•

Bogføringsloven
Kreditaftaleloven
Betalingsloven
Databeskyttelsesloven.

Derudover kan der ske behandling af
personoplysninger, hvis behandlingen er
nødvendig som følge af en aftale, du har indgået
eller overvejer at indgå med ALF, eller hvis du har
givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a og bi, eller hvis en af de
andre behandlingsregler i
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og
artikel 9ii finder anvendelse.
ALF
foretager
endvidere
behandling
af
personoplysninger, når det er nødvendigt for at
forfølge en legitim interesse for ALF. Det kan f.eks.
være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for
styrkelse af IT- og betalingssikkerheden, samt til
direkte markedsføring.
Videregivelse og overførsel af personoplysninger
ALF’s ansatte har ifølge den finansielle lovgivning
tavshedspligt.
For at kunne opfylde vores aftaler, f.eks. hvis du
har bedt os overføre et beløb til andre, så
videregiver ALF de oplysninger, som er nødvendige
for at identificere dig og gennemføre aftalen.
ALF videregiver også personoplysninger til
offentlige myndigheder i det omfang, ALF er
forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder
til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
(SØIK) i henhold til hvidvaskloven, SKAT i medfør af
skattekontrolloven, Finanstilsynet i medfør af lov
om finansiel virksomhed og Nationalbanken til bl.a.
statistiske formål.
Derudover videregives der med dit samtykke, eller
hvis der er mulighed herfor i lovgivningen,
oplysninger internt i koncernen samt til eksterne
samarbejdspartnere.
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Misligholder du dine forpligtelser over for ALF, kan
ALF indberette dig til kreditoplysningsbureauer
og/eller advarselsregistre efter gældende regler.
I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support
kan der overføres personoplysninger til
databehandlere, herunder databehandlere i
tredjelande uden for EU og EØS. Vi bruger en
række juridiske mekanismer, herunder
standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen
eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og
beskyttelsesniveauet følger med dine data.
Indsigt i ALF’s behandling af personoplysninger
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger ALF
behandler, hvor personoplysningerne stammer fra,
og hvad ALF anvender dem til. Du kan også få
oplyst, hvor længe ALF opbevarer
personoplysningerne, og hvem der modtager dine
personoplysninger, i det omfang ALF videregiver
personoplysninger.
Adgangen kan dog være begrænset af
lovgivningen, hensynet til andre personers
privatlivsbeskyttelse og hensynet til ALF’s
forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom
ALF’s know-how, forretningshemmeligheder samt
interne vurderinger og materiale kan være
undtaget fra indsigtsretten.
Profilering og automatiske afgørelser
ALF træffer automatiske afgørelser herunder
profilering iht. databeskyttelsesforordningen
artikel 22, stk. 1 og 4iii. Du har mulighed for at få
indsigt i hvordan afgørelsen er truffet og
konsekvenserne af behandlingen, og du har
mulighed for en manuel behandling af en eventuel
automatisk vurdering.
Rettelse eller sletning af ALF’s oplysninger om dig
Hvis personoplysningerne er forkerte,
ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få
personoplysningerne rettet eller slettet med de
begrænsninger, der følger af lovgivningen og
gældende behandlingshjemler.
Begrænsning af behandling
Bestrider du korrektheden af de
personoplysninger, som ALF har registreret, eller
har du gjort indsigelse mod den behandling, som
AL Finans CVR: 31 43 34 28
Maj 2018

personoplysningerne er genstand for efter
databeskyttelsesforordningens artikel 21 iv, kan du
kræve, at ALF begrænser behandlingen af
personoplysningerne til opbevaring. Behandlingen
er alene begrænset, indtil personoplysningernes
korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres,
om ALF’s legitime interesser går forud for dine
interesser.
Har du krav på sletning af personoplysninger, som
ALF har registreret, kan du i stedet anmode ALF om
at begrænse behandlingen af personoplysningerne
til opbevaring. Er behandling af de
personoplysninger, ALF har registreret, alene
nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du
ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse
personoplysninger begrænses til opbevaring. ALF
har mulighed for at foretage anden behandling,
hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav
gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod
behandling af personoplysninger med henblik på
direkte markedsføring.
Tilbagekaldelse af samtykke
Ved behandling af personoplysninger baseret på et
samtykke har du til enhver tid ret til at trække
samtykket tilbage.
Dataportabilitet
Hvis ALF behandler personoplysningerne på
baggrund af et samtykke eller som følge af en
aftale, og behandlingen foretages automatisk, har
du ret til at få de personoplysninger, du selv har
leveret til ALF, udleveret i et elektronisk format.
Telefonoptagelser og anden kommunikation
For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt
betjening af dig kan ALF optage og gemme
telefonsamtaler og anden kommunikation.
Kontaktoplysninger på dataansvarlig
AL Finans A/S, CVR nr. 31433428 er dataansvarlig
for behandlingen af de oplysninger, ALF har
modtaget om dig.
Hvis du vil gøre brug af de ovenfor beskrevne
rettigheder, eller i øvrigt har spørgsmål til vores
behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os
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på GDPR@Al-finans.dk eller skrive til os på
adressen Sluseholmen 2, 2450 København NV

Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller
dt@datatilsynet.dk.

Klage over ALF’s behandling af personoplysninger
Hvis du er utilfreds med ALF’s behandling af dine
personoplysninger kan du klage til Datatilsynet,

Uddrag af forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer ifm. behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
i

Artikel 6
Lovlig behandling
1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig
myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den
registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går
forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
Første afsnit, litra f), gælder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som led i udførelsen af deres opgaver.
2. Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre mere specifikke bestemmelser for at tilpasse anvendelsen af denne forordnings
bestemmelser om behandling med henblik på overholdelse af stk. 1, litra c) og e), ved at fastsætte mere præcist specifikke krav til
behandling og andre foranstaltninger for at sikre lovlig og rimelig behandling, herunder for andre specifikke
databehandlingssituationer som omhandlet i kapitel IX.
3. Grundlaget for behandling i henhold til stk. 1, litra c) og e), skal fremgå af:
a) EU-retten, eller
b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
Formålet med behandlingen skal være fastlagt i dette retsgrundlag eller for så vidt angår den behandling, der er omhandlet i stk. 1,
litra e), være nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse,
som den dataansvarlige har fået pålagt. Dette retsgrundlag kan indeholde specifikke bestemmelser med henblik på at tilpasse
anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, bl.a. de generelle betingelser for lovlighed af den dataansvarliges behandling,
hvilke typer oplysninger der skal behandles, berørte registrerede, hvilke enheder personoplysninger må videregives til, og formålet
hermed, formålsbegrænsninger, opbevaringsperioder og behandlingsaktiviteter samt behandlingsprocedurer, herunder
foranstaltninger til sikring af lovlig og rimelig behandling såsom i andre specifikke databehandlingssituationer som omhandlet i
kapitel IX. EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret skal opfylde et formål i samfundets interesse og stå i rimeligt forhold til
det legitime mål, der forfølges.
4. Når behandling til et andet formål end det, som personoplysningerne er indsamlet til, ikke er baseret på den registreredes
samtykke eller EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som udgør en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et
demokratisk samfund af hensyn til de mål, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, tager den dataansvarlige, for at afgøre, om behandling
til et andet formål er forenelig med det formål, som personoplysningerne oprindelig blev indsamlet til, bl.a. hensyn til følgende:
a) enhver forbindelse mellem det formål, som personoplysningerne er indsamlet til, og formålet med den påtænkte
viderebehandling
b) den sammenhæng, hvori personoplysningerne er blevet indsamlet, navnlig med hensyn til forholdet mellem den registrerede og
den dataansvarlige
c) personoplysningernes art, navnlig om særlige kategorier af personoplysninger behandles, jf. artikel 9, eller om personoplysninger
vedrørende straffedomme og lovovertrædelser behandles, jf. artikel 10
d) den påtænkte viderebehandlings mulige konsekvenser for de registrerede
e) tilstedeværelse af fornødne garantier, som kan omfatte kryptering eller pseudonymisering.
ii

Artikel 9
Behandling af særlige kategorier af personoplysninger
1. Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en
fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
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a) Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål,
medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved den
registreredes samtykke.
b) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige
forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv
overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende
rettigheder og interesser.
c) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor den
registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.
d) Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte
er af politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og
på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets
formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes
samtykke.
e) Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede.
f) Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres
egenskab af domstol.
g) Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale
ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer
passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.
h) Behandling er nødvendig med henblik på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin til vurdering af arbejdstagerens
erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af socialog
sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en
sundhedsperson og underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.
i) Behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, f.eks. beskyttelse mod alvorlige
grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller
medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke
foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.
j) Behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til
statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i
rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og
specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.
3. Personoplysninger som omhandlet i stk. 1 kan behandles til de formål, der er omhandlet i stk. 2, litra h), hvis disse oplysninger
behandles af en fagperson, der har tavshedspligt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller regler, der er
fastsat af nationale kompetente organer, eller under en sådan persons ansvar, eller af en anden person, der også har tavshedspligt i
henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller regler, der er fastsat af nationale kompetente organer.
4. Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre yderligere betingelser, herunder begrænsninger, for behandling af genetiske data,
biometriske data eller helbredsoplysninger.
iii

Artikel 22
Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
1. Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder
profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen:
a) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
b) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende
foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
c) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.
3. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og c), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte den
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig
indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.
4. De afgørelser, der er omhandlet i stk. 2, må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, medmindre
artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes
rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.
iv

Artikel 21
Ret til indsigelse
1. Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod
behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser.
Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde
til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
2. Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre
indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det
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omfang den vedrører direkte markedsføring.
3. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke
længere behandles til dette formål.
4. Senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede skal denne udtrykkeligt gøres opmærksom på den ret,
der er omhandlet i stk. 1 og 2, og oplysninger herom skal meddeles klart og adskilt fra alle andre oplysninger.
5. I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin
ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.
6. Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i
henhold til artikel 89, stk. 1, har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse
mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i
samfundets interesse.
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