Dine rettigheder
1. Bankens tavshedspligt og din ret til indsigt
Bankens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke
uberettiget videregive oplysninger, som de har fået
kendskab til under deres arbejde i banken.
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger banken behandler
om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem
til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine
oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.
Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om og hvilke oplysninger
vi har noteret i forbindelse med undersøgelser, som vi
er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan
heller ikke få oplyst, om vi videregiver oplysninger eller
hvilke oplysninger, vi videregiver til Hvidvasksekretariatet hos SØIK ved mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.
Din adgang kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og bankens forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow,
forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

2. Profilering og automatiske afgørelser
Banken foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx for at analysere dine
økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi,
hvis vi fx skal lave en lovpligtig kreditvurdering eller investeringsprofil, eller med henblik på at målrette vores
markedsføring til dig.
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Banken anvender automatiske afgørelser i begrænset
omfang. Hvis en afgørelse foregår automatisk, vil du forinden blive oplyst nærmere herom.
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3. Ret til at gøre indsigelse mod behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Det gælder bl.a. når behandlingen sker på baggrund af
vores legitime interesse.
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores brug af
dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, herunder profilering i tilknytning til et sådant
formål.

4. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
Hvis de oplysninger, banken har registreret om dig, er
forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at
få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel. Har
vi videregivet forkerte oplysninger om dig, vil vi sørge
for at rette fejlen.

5. Begrænsning af behandling af oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke. Vi må også behandle dine oplysninger med henblik
på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.

6. Du kan tilbagekalde dit samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til, at banken må behandle dine personoplysninger, ved at kontakte banken. Du skal dog være opmærksom på, at vi
muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig vores produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et
samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, fx hvis det
er nødvendigt for at gennemføre en aftale, vi har indgået med dig, eller fordi vi er forpligtet til det efter lovgivningen.

7. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)
Hvis banken behandler oplysninger på baggrund af dit
samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til
at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret
i et elektronisk format.

8. Databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bankens databeskyttelsesrådgiver (DPO). Bankens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@sydbank.dk.
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Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til banken. Du har desuden mulighed for klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens
Vej 35, 2500 Valby eller via Datatilsynets hjemmeside
datatilsynet.dk.
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9. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Sydbank
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
CVR-nr. 12626509
sydbank.dk
info@sydbank.dk

