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Denne privatlivspolitik finder anvendelse for kunderogpersoner,der interagerermedDansk
ErhvervsFinansiering A/S i forbindelsemedderes tilknytningtil kunderog/eller samarbejdspartnere
hosDansk ErhvervsFinansieringA/S.

I forbindelsemedansøgningomindgåelse af en leasingaftale/købekontrakt/gældsbrev indsamler,
registrerer ogbehandler Dansk ErhvervsFinansiering A/S en række oplysningeromkundenogfysiske
personer,der har tilknytning til kunden, herunderf.eks. kundens reelle ejer(e), tegningsberettigede,
medarbejdere, der i forbindelsemed deres ansættelsesforhold er involveret i indgåelse af
finansieringsaftalenm.fl.

Dansk ErhvervsFinansieringA/S (i det følgendekaldet ”DEF”) er dataansvarlig i forbindelsemed
behandling af oplysningerne.

Kontaktoplysningertil den dataansvarlige:
Dansk ErhvervsFinansiering A/S
Bredgade 95
5560 Aarup
E-mailadresse: info@danskerhvervsfinansiering.dk
Tlf.:6345 6360

DEF indsamler og behandler oplysninger,der indhentes fra kunden eller den registrerede selv og fra
tredjemand f.eks. det digitale Motorregister, CVR-registeret,CPR-registeretm.v.
De oplysninger,der indsamles ogbehandles er almindelige personoplysninger,herunderblandt andet
følgende: navn, adresse, telefonnummer oge-mailadresse.
Derudover behandles oplysninger omkundensCVR-ogCPR-nummertillige medoplysninger omdata
på det finansierede udstyr,herunderreg.nr.ogstelnr./serienummer samt information om forsikring
på udstyret.
I forbindelsemed indgåelse af kontraktforholdet indsamler DEF desuden en række oplysningerom
kundens økonomiske forhold til brugfor kreditvurderingen af kunden, herunderoplysninger indhentet
fra kunden selv samt oplysninger indhentet fra CVR-registeret,kreditoplysningsbureauerm.v.
Derudoverbehandles tillige oplysningeromkundenskontonummer i forbindelsemed tilmelding og
administration af betalinger på kontrakten.
DEF kan desudenunderkontraktforholdet– afhængig af kontraktforholdetsforløb– modtage
oplysningeromkundenshelbredsmæssige eller eventuelle strafferetlige forhold.
DEF behandler desuden informationer omåbning,læsningm.v. af elektronisk modtaget
markedsføring.

DEF er i henhold til Hvidvaskloven forpligtet til at indhente en række oplysningeromkunden,herunder
oplysningeromkundensidentitet, samt omkundeneller dennes nærtstående er politisk eksponerede
personer.
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DEF er desuden forpligtettil at indhente identitetsoplysningeromkundensreelle ejere samt at
kontrollere disses identitet. Såfremt kundener en juridisk person,skal DEF klarlægge dennes ejer-og
kontrolstruktur.
Derudoverer DEF forpligtet til at undersøgeʼkomplekse ogusædvanlige hændelserʼ samt at notere
resultatet af disse undersøgelser.

DEF er forpligtet til at opbevare de indhentedeoplysningerimindst 5 år efter, kundeforholdeter
ophørt.
Såfremt derermistanke omhvidvaskeller terrorfinansiering,skal DEF underrette Statsadvokaten for
særlig økonomisk oginternational kriminalitet (”SØIK”) ogoplyse baggrundenfor underretningen.DEF
er forpligtet til at udlevere oplysningerindhentet efter Hvidvaskloven til Finanstilsynet, hvis de ønsker
det.
Hvis DEF underretter SØIK omen kunde,der ogsåer kunde i et af DEFs koncernforbundneselskaber,
er DEF forpligtet til at meddele dette selskab, at SØIK er underrettetomkunden.
Kunden kan ikke få oplyst,omDEF har noteret oplysninger,ogi givet fald hvilke, i forbindelsemed de
undersøgelser,somDEF er forpligtettil at foretage efter Hvidvaskloven.Kundenkan heller ikke få
oplyst,omDEF underretterSØIK, eller hvilke oplysninger,DEF videregiver til SØIK vedmistanke om
hvidvask eller terrorfinansiering.
I forbindelsemed indgåelse af aftalen foreviser kundenhenholdsviskundensreelle ejer(e) gyldig
legitimation til opbevaringfor opfyldelse af Hvidvaskloven. DEF er til enhver tid ogudenbegrundelse
berettiget til at kræve yderligere legitimationsdokumenterfremvist eller fremsendt.

Formålene med at indsamle, behandle ogvideregive de oplysninger,DEF indsamler ogregistrerer om
kundener hovedsagelig indgåelse og administration af kontrakten, herundergennemførelse af kredit-
ogrisikovurdering,løbende administration af kontraktforholdet, håndteringaf eventuelle
forsikringsspørgsmål-eller skader samt kommunikationmed kunden vedrørendekontraktforholdet.
I tilfælde afmisligholdelse af kontraktforholdetvedrørendeudstyret,kan oplysningerneblive benyttet
med henblikpå varetagelse af DEFs interesser somkreditor,ejer eller indehaver af
ejendomsforbehold i udstyret.
Såfremt DEF har fået kundensudtrykkeligesamtykke hertil, kan oplysningernedesudenblive benyttet
i forbindelsemedmarkedsføringsmæssige formål,herundersomdet er beskrevet i samtykketeksten.
DEFs juridiske grundlagforat behandle oplysningernetil de ovenfor nævnte formål er følgende:

• Behandlingen er nødvendigaf hensyntil opfyldelse af den finansielle kontrakt, somkunden
har indgået eller ansøgt om at indgåmedDEF, jf. persondataforordningensartikel 6, stk. 1,
litra b). Dette drejer sigdels omgennemførelseaf kreditvurderingogindgåelse af kontrakten
mellem kunden ogDEF, herunder tinglysningaf ejendomsforbeholdeller pant ognotering af
forsikringsdeklaration eller tegningaf anden tillægsforsikring, ogdels den løbende
administration af kontraktforholdet.

• DEFs retlige forpligtelser somdataansvarlig foroplysningerne,jf. persondataforordningensart.
6, stk. 1, litra c). Dette drejer sig f.eks.omDEFs overholdelseaf sine forpligtelser i henholdtil
hvidvasklovgivningensomnærmere beskrevet ovenforsamt Lov omfinansiel virksomhed.

• Samtykke i forholdtil direktemarkedsføring,jf. Persondataforordningensart. 6, stk. 1, litra a).
• Interesseafvejning i forholdtil håndtering af forsikringsmæssige forhold-ogskader, jf.

Persondataforordningensart. 6, stk.1, litra f), idet DEF har en legitim interesse i at sikre, at
eventuelle skader anmeldes til ogbehandles af kundens forsikringsselskab.

• Interesseafvejning i forholdtil kommunikationmed kundenomkontraktforholdet,jf.
Persondataforordningensart. 6, stk. 1 litra f).
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• Interesseafvejning i forholdtil varetagelse af DEFs interesser som kreditor,ejer eller
ejendomsforbeholdshaver,jf. Persondataforordningensart. 6, stk. 1, litra f), f.eks. i tilfælde af
misligholdelseaf kontrakten.

• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr.1, nr.3 ognr.4 for så vidt angår registreringog
behandling af kundens henholdsviskundensreelle ejers CPR-nummer,idet behandling af
CPR-nummerblandt andet er nødvendigti forbindelsemedDEFs iagttagelse af kravene i
henholdtil hvidvasklovensamt af hensyntil at sikre en entydigidentifikation af kunden.

• Persondataforordningensart. 9, stk. 2 litra e) og f) ogDatabeskyttelseslovens § 8, stk. 3 for så
vidt angår eventuelle oplysningeromhelbredsmæssige eller strafbare forhold.

DEF kan til de ovenfornævnte formål videregive eller overlade de oplysninger,der behandles om
kundentil DEFs samarbejdspartnere i det omfang,dette er nødvendigti forbindelsemed indgåelse og
administration af kontrakten.
Såfremt der er afgivet kaution for kontrakten, kan oplysningeromkontraktens forløb,herunderom
eventuelmisligholdelse, videregivestil kautionisten.
DEF indgårsomen del af Totalbanken A/S-koncernen.Så længe kunden er kundei DEF og/eller et
medDEF-koncernforbundetselskab, kan der til brugforDEF og/eller et medDEF-koncernforbundet
selskabs løbende risiko-ogkreditvurdering udveksles ogsamkøres oplysninger omkundens
økonomiske forhold,herunder regnskabsoplysninger,kreditvurderingerm.v.mellem DEF, Totalbanken
ogøvrigemedDEF-koncernforbundneselskaber.
I forbindelsemedhåndtering af forsikringsmæssige forhold-eller skader på udstyret kan oplysninger
omkunden,herunder dennesCPR-eller CVR.nr.blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori
udstyreter forsikret samt til en eventuelmodparts forsikringsselskab, i det omfangDEFmåtte være
forpligtet hertil. Derudoverkan der i forbindelsemed noteringaf panthaverdeklaration eller tegningaf
en alternativ tillægsforsikring, jf. afsnit om forsikringsbetingelserbeskrevet i de respektive
kontrakttyper, ske udveksling af oplysningeromkunden,herunder dennesCPR/CVR-nr.
DEF kan desuden videregive kundens oplysningertil tredjemand, herunder til offentlige myndigheder
f.eks. SKAT,Tinglysningeneller politiet, såfremt DEF er retligt forpligtethertil, eller såfremt dette er
nødvendigtfor,at DEF eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse,medmindre kundens
interesser eller grundlæggenderettigheder ogfrihedsrettigheder går forudherfor. DEF videregiver
således oplysningeromkunden til Tinglysningeni forbindelse med tinglysningaf ejendomsforbehold
eller pant samt til SKAT i forbindelsemedindberetningi henholdtil Skattekontrolloven.
I tilfælde afmisligholdelse af eller tvist vedrørendekontrakten kan oplysningernedesudenvideregives
til DEFs rådgivere eller samarbejdspartnere,der skal varetage DEFs interesser i sagen, herunderi
forbindelsemed iværksættelse af rykker-oginkassoprocedure påDEFs vegne.
DEF anvender tjenesteudbydere ogsamarbejdspartnere, der udførerarbejde påDEFs vegne
(”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hostingaf servere, systemvedligeholdelsem.v.Disse
samarbejdspartnere kan få adgangtil data vedrørendekundeni det omfang,dette er nødvendigtfor,
at de pågældende kan levere deres tjenester ogservices. Samarbejdsparterne vil være forpligtettil at
behandle alle data strengtfortroligt,oghar derforikke tilladelse til at anvende data til andet end,
hvad derer omfattet af deres kontraktlige forpligtelseover forDEF .
Såfremt DEF videregiver kundensoplysningertil en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU,
sikrer DEF, at dette alene vil ske underoverholdelse af den lovgivning,der gælder herfor.

Personoplysningerne indsamles fra kunden eller den registrerede selv, herunderansatte hoskunden,
ogfra dennes it-enhedersamt fra sælger/forhandler af det finansierede udstyr, fra CVR-/CPR-
registeret, fra forsikringsselskaber, motorregisteret, kreditoplysningsbureauerm.v.
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Når indsamlingen ogbehandlingen af personoplysningerskermed henblik på indgåelse, opfyldelse og
administration af kontraktforholdet,er det obligatorisk for DEF at indsamle oplysningernefor at kunne
indgå ogopfylde kontrakten, ogherunderogså de lovgivningsmæssige forpligtelser, der påhviler DEF i
den forbindelse.Konsekvensen af ikke at give oplysningerneer, at det ikke ermuligt at indgå eller
opfyldekontrakten.
Når DEF indsamler ogbehandler dine oplysningertil markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive
oplysningerne.Konsekvensen af ikke at give oplysningerneer, at du ikke kan få oplysningerom tilbud,
fordele, samarbejdspartnerem.v.

DEF opbevarer oplysningerneomkunden,så længe kontraktforholdetbestår, og/eller DEF har et krav
modkunden,underhensyntagen til de til enhver tid gældende regler omforældelse af formueretlige
krav.
Såfremt et tilbudom finansieringikke fører til indgåelse af et kontraktforholdmed kunden,vil de
registrerede oplysningerblive slettet senest 6måneder fra tidspunktet fortilbudsgivningeneller på
kundensanfordring.Dette gælder dogikke såfremt der ikke eksisterer et andet kontraktforholdmed
kunden, til hvilket formål oplysningerne fortsat er nødvendige.
Til brugformarkedsføring opbevares oplysningerne i den periode, samtykket er gældende, ogi
yderligere2 år efter det senest udsendtemarkedsføringsmateriale.
Tilbrugfor øvrigeformål, herunder lovpligtigdokumentation og overholdelse af retlige forpligtelser,
opbevares oplysningerne,så længe dette er påkrævet i henholdtil lovgivningen.DEF er eksempelvis i
henholdtil Hvidvaskloven, jf. det underpkt. Aanførte, forpligtet til at opbevare en række oplysninger
omkundenogdennes reelle ejer(e) i 5 år efter kundeforholdetsophør,hvorefter personoplysninger
slettes.
Når DEF ikke længere har et sagligt oglegitimt formål med behandlingaf kundenspersonoplysninger,
vil de registrerede oplysningerblive foranlediget slettet.

Kunden/den registrerede har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til DEFs
behandling af personoplysningeromdenpågældende.
Hvis du som kunde/registreret ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du rette skriftlig
henvendelse til DEF sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person. DEFs
kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Kunden/den registrerede er, bortsetfra de ovenforanførte oplysninger,somDEF er forpligtet til at
behandle i henholdtil Hvidvaskloven, berettiget til at få indsigt i de oplysninger,DEF behandler om
kunden,samt en række øvrigeoplysninger.

Kunden/denregistrerede er berettiget til at få urigtige oplysningerom sigselv rettet.
Såfremt kunden/denregistreredemener,at en eller flere af de oplysninger,somDEF har registreret
omkundener forkert, skal kunden/denregistrerede rette henvendelse til DEF på de ovenforanførte
kontaktoplysningermedangivelse af, hvori de forkerte oplysningerbestår, og hvordande kan
berigtiges.
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Kunden/denregistrerede har i visse tilfælde ret til at få personoplysningeromsig selv slettet førdet
tidspunkt,hvorDEF sædvanligvis ville slette oplysningerne.

Kunden/denregistreredehar i visse tilfælde ret til at få begrænset DEFs behandlingaf
personoplysningerne.Såfremt kunden/denregistrerede har ret til at få begrænset behandlingen,må
DEF fremoverkunbehandle oplysningerne– bortset fra opbevaring– medkundens/denregistreredes
samtykke, eller med henblikpå, at retskrav kan fastlægges, gøresgældendeeller forsvares, eller for
at beskytte en personeller vigtige samfundsinteresser.

Kunden/denregistreredehar i visse tilfælde ret til at gøreindsigelsemodDEFs behandlingaf
kundens personoplysninger.Kunden har tillige ret til at gøre indsigelse mod,at kundens oplysninger
benyttesmed henblikpå direktemarkedsføring.

Kunden/denregistrerede har i visse tilfælde ret til at modtagesine personoplysningeri et
struktureret,almindeligt anvendtogmaskinlæsbart format samt at få overførtdisse
personoplysningerfra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

I det omfangDEFs behandling af oplysningeromkunden/denregistrerede er baseret på et samtykke
fra kunden/denregistrerede,er kundenberettiget til at tilbagekalde sit samtykke. Dette kan gøres
ved at kontakte DEF på de ovenforanførte kontaktoplysninger.
Hviskundentrækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovlighedenaf DEFs behandlingaf
oplysningerneindtil tidspunktet for tilbagetrækningen.
Såfremt kundentilbagekalder sit samtykke, kan DEF i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte
behandlingen af kundens personoplysninger,såfremt DEF har et andet retsgrundlag forbehandlingen
af oplysningerne,f.eks. at behandlingener nødvendigaf hensyntil opfyldelse af kontrakten.
Dukan læse mere omdine rettigheder i Datatilsynets vejledningomderegistreredes rettigheder,som
du finderpåwww.datatilsynet.dk.

Kundenhar ret til at klage over DEFs behandlingaf personoplysninger.Klage kan ske til Datatilsynet.
Datatilsynets kontaktoplysningerfindes påwww.datatilsynet.dk.

DEF kan benytte kundensoplysningertil brugfor automatiske afgørelser, herunderprofilering,hvilket
vil sige, at det kan være en automatisk kreditvurdering,der foretages i forbindelsemed kontraktens
indgåelse, ogsomkan føre til afslag på låneansøgningen.Kundenkan til enhver tidtage kontakt til
DEF på tlf. 6345 6360 foren nærmere drøftelseheraf.


