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Erklæring om beskyttelse af peronoplysninger 
At være åben og stille oplysninger til rådighed om, hvordan vi benytter os af dine personlige data er et af 

hovedprincipperne i GDPR. Nedenfor finder du fortrolighedserklæringen, som gælder for din aftale med Elavon. 

Alle ord og sætninger, som ikke er specifikt defineret forneden, skal have den samme betydning som angivet i 

aftalen. 

Med "dine oplysninger" mener vi de personlige og finansielle oplysninger, som vi indhenter hos dig eller fra 

tredjeparter (f.eks. bureauer, der leverer kreditvurdering og bureauer, der bekæmper svig, fælles 

kontoindehavere, dine medarbejdere eller ledende medarbejdere i din virksomhed, andre organisationer, som 

har introduceret os, eller som handler på dine eller vores vegne), som, hvis du er enkeltmandsvirksomhed eller 

partnerskab, kan have relation til dig og/eller dine forretningspartnere, kautionister, og hvis du er et selskab eller 

et partnerskab med begrænset ansvar, kan have relation til dine medarbejdere, aktionærer, partnere, ejere, 

kautionister. 

 
Hvordan bruger vi dine oplysninger? 

Vi bruger dine oplysninger til følgende formål: 
 

Formål: Lovmæssigt grundlag for 
behandling: 

Hvor det er nødvendigt at bruge dine oplysninger for at kunne levere 
vores tjenester til dig. 

Kontraktmæssigt krav 

At gennemføre anti-hvidvaskning af penge og kontroller for at bekæmpe 
terrorfinansiering og opfylde vores lovgivningsmæssige forpligtelser i 
forbindelse med tjenesterne. 

Juridisk forpligtelse 

For at overholde de juridiske krav og regler for kortordningen (som dette 
begreb er defineret i TOS). 

Juridisk forpligtelse, 
kontraktmæssigt krav og 
berettigede interesser 

At udføre kreditkontrol og andre henvendelser for at hjælpe os med at 
træffe beslutninger om, hvorvidt vi skal indgå aftale med dig og vurdere 
vores løbende forhold til dig. 

Berettigede interesser 

Til forebyggelse, efterforskning og afsløring af kriminalitet og svig. Berettigede interesser 

At analysere og forbedre driften af vores forretning. Berettigede interesser 

Hvis du har aftalt, at vi kan gøre dette, at markedsføre og sælge 
produkter og tjenester til dig, der tilbydes af Elavon, dets associerede 
selskaber eller tredjeparter, uanset om det har forbindelse med 
kommercielle tjenester eller på anden made. 

Berettigede interesser 

Til analytiske formål, og vi kan til enhver tid dele disse samlede 
oplysninger med andre. Det drejer sig om brug af registreringer af 
transaktionerne i kombination med optegnelserne over vores kunder i 
samlet form. 

Berettigede interesser 

Til kreditvurdering eller andre automatiserede beslutningssystemer for at 
vurdere denne ansøgning og verificere din og de andre personers 
identitet. 

Kontraktmæssigt krav 

 
Bemærk, at hvis vi bruger dine oplysninger, og det juridiske grundlag for vores behandlingsaktiviteter er 
identificeret som "berettigede interesser", har du ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine 
oplysninger. Se venligst afsnittet dine rettigheder for yderligere oplysninger. 
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Hvordan deler vi dine oplysninger? 
 

Vi kan til enhver tid give dine oplysninger til: 
 

- En organisation, der har introduceret os, eller som handler på dine vegne for at give dem mulighed for at 
levere tjenester til dig og/eller for at give dem mulighed for at udføre, overvåge og analysere deres 
virksomhed; 

- Tjenesteudbydere, rådgivere og agenter, der leverer tjenesteydelser til os (herunder vores 
koncernselskaber og associerede selskaber); 

- Kortordninger, der er omfattet af TOS; 

- VMAS™ og MATCH™ for at indberette kundens virksomheds navn og navnet på kundens principaler til 
VMAS™ og MATCH™-lister i henhold til reglerne for kortordningen. 

- Alle, der har en lovfæstet ret til at kræve videregivelse af dine oplysninger, eller til hvem vi er tilladt ved lov 
at videregive dine oplysninger (dette kan omfatte tredjeparter såsom fogeder, bobestyrere, politiet og 
domstolene); 

- Tilsynsorganer, når det er nødvendigt af hensyn til lovgivningen; 

- Kreditvurderingsbureauer og bureauer til forebyggelse af svig (yderligere oplysninger om disse 
offentliggørelser findes nedenfor); 

- Vores professionelle rådgivere for at få rådgivning i forhold til vores forhold til dig; 

- En person, som vi overdrager til eller udliciterer nogle af de rettigheder eller forpligtelser i henhold til vores 
aftale med dig; 

- Tredjeparts investorer eller potentielle investorer i Elavon eller dets associerede selskaber eller på anden 
måde i tilfælde af salg, afhændelse, fusion eller overførsel af Elavon eller dets associerede selskabers 
virksomhed eller opnåelse af finansiering til Elavons virksomhed eller forhandlinger i forbindelse med 
dette formål. 

 
Desuden kan vi til enhver tid give dine oplysninger til en organisation, der kræver videregivelse af dine 
oplysninger til lovmæssige formål eller som et juridisk spørgsmål om, hvorvidt deres bemyndigelse er 
afledt af en lov vedtaget af regeringen. Du anerkender og endvidere, at alle oplysninger, der gives i 
forbindelse med denne ansøgning og alle andre relevante oplysninger, kan leveres af os til vores 
associerede selskaber til alle de ovenfor anførte formål. 

Oversøiske overførsler af dine oplysninger 

Vi kan overføre dine oplysninger til lande uden for Storbritannien og det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, hvor databeskyttelseslovgivningen måske ikke er så streng som i Storbritannien. Hvis vi 
gør det, indfører vi passende kontrol for at sikre, at dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet. For flere 
oplysninger om disse kontroller bedes du kontakte os på EUDataProtectionOffice@elavon.com. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? 
 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har en aftale med dig, så længe vi har brug for dine oplysninger 
til lovgivningsmæssige eller bevismæssige formål efter udløbet af din aftale. 

Dine rettigheder 
 

Privatpersoner har følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen: 

- ret til at anmode om en kopi af deres personoplysninger, 

- ret til at bede os om at slette eller rette de oplysninger, vi har om dem, som er unøjagtige, 

- ret til under visse omstændigheder at anmode om sletning af oplysninger. 

- ret til dataportabilitet (det er en risiko at bede om dine oplysninger i et almindeligt anvendt elektronisk 
format, hvor oplysninger er givet af den enkelte, og det juridiske grundlag for behandling af disse 
oplysninger er samtykke eller et kontraktmæssigt krav); 

- ret til at begrænse behandlingen og retten til under visse omstændigheder at gøre indsigelse mod 
behandlingsaktiviteter; 

- ret til at forhindre, at dine oplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål; og 

- ret til at indgive klage til datatilsynsmyndigheden, hvis du mener, at dine oplysninger ikke er blevet 
behandlet i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen. 

 

Hvis en behandling er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det 
påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagetrækningen. Hvis du ønsker at udnytte en af 
disse rettigheder, bedes du kontakte os på EUDataProtectionOffice@elavon.com. 
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TILVEJEBRINGELSE AF OPLYSNINGER OM ANDRE PERSONER 
 

Hvis du giver personlige oplysninger om andre personer i denne ansøgning, skal du forklare de personer, hvis 
personlige oplysninger du har offentliggjort ("andre personer"), hvilke kategorier af personlige oplysninger, der 
videregives, og al anvendelse og behandling af deres personoplysninger som beskrevet i ansøgningen. 
Forklaringen skal gives til andre personer, før du indsender ansøgningen til os. 

BUREAUER, DER LEVERER KREDITVURDERING OG BEKÆMPELSE AF SVIG 
 

VIGTIGE OPLYSNINGER OM PROCEDURER FOR ÅBNING AF EN NY MERCHANT SERVICES-KONTO. 
 

For at sikre overholdelse af gældende retlige og regulatoriske krav med henblik på at forebygge økonomisk 
kriminalitet, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og for at gøre det muligt for os at fortsætte med 
din ansøgning, er vi forpligtet til at indhente, bekræfte og registrere oplysninger, der identificerer de personer, 
der åbner en Merchant Services-konto. Vi søger i dine optegnelser og hos de andre personer hos 
kreditvurderingsbureauer, der skal forsyne os med oplysninger og oplysninger fra valgregistret med henblik på 
at bekræfte din og de andre personers identitet. Alternativt kan vi bede dig om at angive fysiske former for 
identifikation. Forud for vores accept af denne ansøgning og til enhver tid derefter kan vi undersøge den 
individuelle og forretningsmæssige historik og baggrund for kunden, hver enkelt repræsentant og eventuelle 
andre ledende medarbejdere, partnere, indehavere og/eller ejere af kunden, og få kreditrapporter eller andre 
undersøgelsesrapporter om baggrunden for hver af dem, som vi anser for nødvendige, for at gennemgå 
vurderingen og fortsætte med denne ansøgning. 

 

Kreditvurderingsbureauer og andre relevante bureauer, som bruges af os, vil indsamle oplysninger for at 
besvare disse kreditforespørgsler og forsyne os med disse oplysninger samt oplysninger fra valgregisteret med 
henblik på at bekræfte din og de andre personers identitet. Kreditvurderingsbureauer registrerer alle 
kreditsøgninger i deres arkiv, uanset om denne ansøgning går videre. 

 
Det er vigtigt, at du giver os præcise oplysninger. Vi kontrollerer dine og de andre personers oplysninger hos 
kriminalpræventive organer, og hvis du giver os falske eller unøjagtige oplysninger, og vi har mistanke om 
bedrageri, vil vi registrere dette. Vi kan videregive dine oplysninger og oplysninger om, hvordan du driver din 
virksomhed og konto til disse bureauer. Oplysningerne kan bruges af andre kreditgivere til at træffe beslutninger 
om dig eller personer, som du er økonomisk forbundet med. Oplysningerne kan også anvendes til forebyggelse 
af økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge. 

 

Hvis det, efter en gennemgang af oplysningerne i dit ansøgningsskema (som eventuelt indeholder alle de 
ovenfor angivet oplysninger/checks), viser sig, at vi kræver yderligere oplysninger fra dig, vil vi kræve dette af 
dig. Bemærk venligst, at vi ikke er i stand til at fortsætte behandlingen af din ansøgning, med mindre eller indtil 
vi modtager disse yderligere oplysninger. Bemærk venligst, at sådanne checks og efterspørgelser, kan 
forekomme efter at din aftale bliver open hos os, da de kan ønskelig pg nødvendige for at evaluere aftalens 
fortsættelse. 

 
Dette afsnit - ''kreditreferencen og foreyggelse af svig'', erstatter den del, af samme navn, i dit 
ansøgningsskema. 
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