
 

 

Information om behandling af persondata i Sydbank 

 

1. Generel oplysningspligt  
Inden Sydbank agerer som dataansvarlig, skal 
du efter Databeskyttelsesforordningen have op-
lyst, hvordan og hvornår banken indhenter, be-
handler og/eller videregiver dine personoplys-
ninger. 
 

2. Indsamling og behandling af oplysninger  
Da vi i forbindelse med uddelingen og udbeta-
lingen har registreret personlige data om dig, vil 
vi gerne fortælle dig, hvordan vi håndterer dine 
persondata i Sydbank. 
 
Vi har fået og behandlet følgende personlige 
oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan 
udbetale legatet: 
 
Navn 
Adresse 
Telefonnummer 
Uddannelsessted og afsluttet eksamen 
Kontonummer 
CPR-nummer 
 
I henhold til Bogføringsloven er vi forpligtet til at 
gemme dine oplysninger i løbende år +5. Af 
hensyn til skattelovgivningen udveksler vi oplys-
ninger med SKAT.  
 
3. Grundlag for behandling af oplysninger  
En forudsætning for at banken kan udbetale dit 
legat er, at vi behandler ovenstående oplysnin-
ger for at opfylde kravene i: 

• Skattekontrolloven  

• Bogføringsloven  

 
og for at kunne udbetale pengene til dig i hen-
hold til vilkårene for modtagelse af legatet (i 
henhold til Persondataforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra b og c). 
 
Herudover behandler banken oplysninger om 
uddannelsessted og eksamen for at sikre sig, at 
vilkårene for udbetaling af legatet er opfyldt (le-
gitim interesse i henhold til Persondataforord-
ningens artikel 6, stk. 1, litra f.)  
 
 
 
 

4. Videregivelse og overførsel af  
oplysninger  

Banken videregiver oplysninger om dig til of-
fentlige myndigheder, i det omfang vi er forplig-
tet til det i medfør af lovgivningen, herunder 
SKAT i medfør af Skattekontrolloven.  
 
Derudover videregiver banken oplysninger til dit 
pengeinstitut. 
 
5. Din ret til indsigt 
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 op-
lyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, 
og hvem der modtager oplysninger om dig. 
 
Adgangen kan dog være begrænset af lovgiv-
ningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har note-
ret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbin-
delse med de undersøgelser som vi er forpligtet 
til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du 
kan heller ikke få oplyst, om vi underretter 
SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til 
SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfi-
nansiering. 
 
Begrænsningen kan også skyldes hensynet til 
andre personers privatlivsbeskyttelse og til ban-
kens forretningsgrundlag og forretningspraksis, 
ligesom virksomhedens knowhow, forretnings-
hemmeligheder og interne vurderinger og mate-
riale kan være undtaget fra indsigtsretten. 
 
6. Profilering og automatiske afgørelser  
Banken anvender ikke automatiske afgørelser 
eller profilering i forbindelse med udbetaling af 
legater. 

7. Ret til at få rettet eller slettet dine  
oplysninger  

Hvis de oplysninger, som banken har registreret 
om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrele-
vante, har du ret til at få oplysningerne rettet el-
ler slettet med de begrænsninger, der følger af 
lovgivning eller anden hjemmel. 
 
Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi 
sørge for at rette fejlen. 
 
 



 

 

8. Begrænsning af behandling af  
oplysninger  

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, 
som banken har registreret om dig, eller har du 
gjort indsigelse mod den behandling, som op-
lysningerne er genstand for efter Databeskyttel-
sesforordningens artikel 21, kan du kræve, at 
banken begrænser behandlingen af disse op-
lysninger til opbevaring. Behandlingen er alene 
begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes 
korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolle-
res, om bankens legitime interesser går forud 
for dine interesser. 
 
9. Ret til at få udleveret dine oplysninger 

(dataportabilitet) 
Hvis banken behandler oplysninger på bag-
grund af dit samtykke eller som følge af en af-
tale, kan du have ret til at få de oplysninger, du 
selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk 
format. 
  
10. Klage over bankens behandling af  

oplysninger  
Hvis du er utilfreds med vores behandling af 
dine personoplysninger, kan du klage til ban-
ken. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Bor-
gergade 28, 5., 1300 København K, eller 
dt@datatilsynet.dk. 

11. Kontaktoplysninger på dataansvarlig og 
databeskyttelsesrådgiver 

Dataansvarlig er: 
Sydbank 
Peberlyk 4 
6200 Aabenraa 
CVR-nr. 12626509 
sydbank.dk 
info@sydbank.dk 
 
Sydbanks databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
kan kontaktes på dpo@sydbank.dk. 
 

 


