
 

 

 

Behandling af persondata i Lollands Bank 

Som følge af lovgivningen eller det enkelte aftaleforhold, er du som kunde i banken forpligtet til at give en 

række oplysninger. 

Lovgrundlaget for bankens behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning. Det kan f.eks. 

være Bogføringsloven, Skattekontrolloven, Hvidvaskloven og Betalingsloven. 

Behandling af dine oplysninger kan også ske hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har 

indgået eller overvejer at indgå med banken eller hvis du har afgivet samtykke til behandlingen eller hvis 

andre behandlingsregler finder anvendelse i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Behandling af dine oplysninger kan også finde sted, når det for banken er nødvendigt for at forfølge en 

legitim interesse for banken. F.eks. vil brug for styrkelse af IT-sikkerhed, forebyggelse af misbrug og tab, 

markedsføring samt betalingssikkerhed. 

Indsamling og behandling af personoplysninger 

I Lollands Bank indhenter og behandler vi oplysninger om eksisterende og kommende kunder som er 

nødvendige for at kunne udbyde finansielle ydelser, som f.eks. rådgivning, kreditvurdering, betalinger, 

markedsføring, for at kunne overholde kundeaftaler samt opfyldelse af bankens forpligtelser i henhold til 

gældende lovgivning. 

Banken indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og 

registre. I forbindelse med kreditvurdering undersøger banken, om der er registreret oplysninger om dig 

hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Banken ajourfører løbende disse oplysninger. 

Så længe dine oplysninger er nødvendige i forhold til de formål som var grundlaget for indsamlingen, 

behandlingen og opbevaring af dine data, opbevarer banken oplysningerne. 

I de tilfælde der er givet samtykke eller der er hjemmel i lovgivningen, modtager banken oplysninger om dig 

fra andre pengeinstitutter og samarbejdspartnere. 

I henhold til hvidvasklovgivningen indhenter banken oplysninger om Cpr.nr., navn og adresse. Disse 

oplysninger skal dokumenteres i form af pas/kørekort og sundhedskort. Banken indhenter løbende 

oplysninger om dit formål med kundeforholdet og det forventede omfang af kundeforholdet. 

Oplysningerne bidrager til bankens kendskab til dig som kunde og bruges i den løbende overvågning af 

kundeforholdet. Benytter du Netbank, betalingskort eller anden betalingsformidling, henter banken 

oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre, som er nødvendige for at kunne gennemføre 

betalinger og udarbejde kontoudskrifter og lignende.  Banken opbevarer oplysninger, dokumenter og 

registreringer i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør i henhold til hvidvasklovgivningen. 

På bankens hjemmeside bruges cookies til at give den bedste service. Nærmere oplysninger kan findes på 

bankens hjemmeside. 



 

 

 

Videregivelse og overførsel af personoplysninger 

Banken videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet til det i 

henhold til lovgivningen. Banken videregiver også nødvendige oplysninger om dig for at kunne opfylde 

aftaler med dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner til andre.  

I forbindelse med gennemførelse af overførsler af penge til og fra udlandet, benytter banken SWIFT, som er 

et verdensomspændende samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er i henhold til amerikansk 

lov pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske myndigheder ved mistanke om finansiering af terror 

eller kriminalitet. I den forbindelse vil banken skulle videregive dine oplysninger. 

Banken videregiver derudover, med dit samtykke eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, 

oplysninger til eksterne samarbejdspartnere.  F.eks. til korrespondentbanker og andre pengeinstitutter. 

Misligholder du dine forpligtelser overfor banken, kan banken indberette dig til kreditoplysningsbureauer 

og advarselsregistre efter gældende regler. 

Indsigt i behandlingen af dine oplysninger 

 Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem 

til. Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data og eventuelle modtagere af dine data, i det omfang 

de måtte være blevet videregivet. 

Der kan dog være begrænsninger på udlevering af visse data som følge af lovgivning, hensynet til andre 

personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til bankens forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom 

vores know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra 

indsigtsretten. 

Berigtigelse eller sletning af dine oplysninger 

Hvis de registrerede oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få 

oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning og gældende 

behandlingshjemler. 

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 oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens 

artikel 21, herunder behandling med henblik på direkte markedsføring, kan du kræve, at banken begrænser 

behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil 

oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om bankens legitime interesser går forud 

for dine interesser. 



 

Har du krav på sletning af oplysninger, som banken har registreret om dig, kan du i stedet anmode banken 

om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Er behandling af de oplysninger, banken 

har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig 

behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Banken har mulighed for at foretage anden 

behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil. 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, 

at du tilbagekalder dit samtykke.  

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. 

Klage over bankens behandling af oplysninger 

Hvis du er utilfreds med bankens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til bankens 

klageansvarlig. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, eller 

dt@datatilsynet.dk. 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig 

Dataansvarlig er: 
Lollands Bank A/S 
Nybrogade 3 
4900 Nakskov 
Cvr.nr. 36684828 
www.lollandsbank.dk 
 
Lollands Banks dataansvarlig kan kontaktes på internkontrol@lobk.dk 
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