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Sådan behandler vi personoplysninger i Sydbank - når
du overvejer at blive kunde

1. Indsamling og behandling af personoplysninger

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?
Sydbank behandler personoplysninger om dig, fordi du

har vist interesse for at blive kunde hos os. Vi har brug

for oplysninger om dig for at vurdere muligheden for at

etablere et kundeforhold med dig og for at give dig rele-

vante tilbud.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Afhængigt af hvilke produkter og ydelser du har vist

interesse for, indsamler og registrerer vi forskellige

oplysninger om dig:

• Grundlæggende personoplysninger, fx navn, adres-

se, skattemæssige forhold, statsborgerskab,

CPR-nr. og evt. CVR-nr.

• Økonomiske oplysninger, fx konto- og depotnumre i

dit nuværende pengeinstitut, indkomst, gæld og

formue.

• Oplysninger om job, erhverv og uddannelse.

• Oplysninger om din husstand og din familie.

• Dit formål med og det forventede omfang af dit

kundeforhold i banken.

• Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.

• Vi registrerer vores kommunikation med dig, og vi

har etableret videoovervågning, bl.a. ved indgange

og hæveautomater.

Får vi ikke de ønskede oplysninger, kan det betyde, at

vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse

tilfælde kan det betyde, at vi ikke kan etablere et kunde-

forhold med dig. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysnin-

gerne er nødvendige efter lovgivningen.

Følsomme oplysninger:

Sydbank indsamler og behandler som udgangspunkt

kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet

samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk.

2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til

os, fx en mail eller et budget med følsomme personop-

lysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk

parti eller en fagforening, betragter vi det som dit

samtykke til, at banken kan gemme oplysningerne, fx i

det indsendte budget. Banken anvender ikke oplysnin-

gerne i andre sammenhænge.

Oplysninger fra tredjepart:

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og

andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved

kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger

registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og

advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer oplysninger, du har givet os, i to år - også

selvom du ender med ikke at blive kunde hos os. Det

gør vi bl.a. for at sikre os mod svig, og for at kunne

dokumentere vores korrespondance og et evt. samtykke

til at modtage markedsføring.

2. Vores retsgrundlag for at behandle dine personop-
lysninger
Sydbank registrerer og bruger dine personoplysninger,

når:

• det er nødvendigt, for at vi kan vurdere, om du kan

blive kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6,

stk. 1, litra b.

• du har givet os samtykke til at behandle dine person-

oplysninger til et bestemt formål, jf. databeskyttel-

sesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

• vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf.

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finan-

siel virksomhed, vil der særligt være tale om krav i

fx:

- hvidvaskloven, der forpligter os til at indhente

dine legitimationsoplysninger og oplysninger om

dit formål med og det forventede omfang af

kundeforholdet. De indhentede oplysninger

anvendes bl.a. til at risikoklassificere bankens

kunder. Vi er forpligtet til at identificere, om du er

en politisk eksponeret person (PEP) eller nært-

stående til en, da særlige foranstaltninger skal

iagttages. En PEP er en person, der bestrider et

eller flere højtstående offentlige erhverv.
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- kreditaftaleloven, der i visse tilfælde forpligter os

til at indhente og behandle oplysninger om din

indkomst, formue og dit rådighedsbeløb, når du

beder os om et lån eller en kredit. Det skal vi for

at kunne vurdere, om du er i stand til at tilbagebe-

tale lånet eller kreditten.

• det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse

for banken, jf. databeskyttelsesforordningens artikel

6, stk. 1, litra f. Det kan fx være til forebyggelse af

misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og beta-

lingssikkerheden eller til direkte markedsføring efter

en afvejning af dine og bankens interesser.

3. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfø-

res dine personoplysninger til databehandlere, herunder

databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi

bruger en række juridiske mekanismer, herunder stan-

dardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller

Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyt-

telsesniveauet følger med dine personoplysninger. Du

kan se en oversigt over, hvilke lande banken overfører

personoplysninger til og eksempler på standardkontrak-

terne på sydbank.dk.
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