
Persondatapolitik

1. Indledning

Denne persondatapolitik gælder for den persondatabehandling, der sker inden for rammerne af Creditstar

Denmark ApS’ tjeneste som långiver, (”Tjenesten”) af Creditstar Denmark ApS, CVR-nr. 39991349 ("Creditstar").

Denne persondatapolitik beskriver den behandling af persondata, der sker inden for rammerne af Tjenesten,

formålet med behandlingen, hvem vi kan dele dine persondata med og dine rettigheder i forhold til dine

persondata. Vi opfordrer dig til at læse denne persondatapolitik omhyggeligt, inden du bruger Tjenesten.

2. Vigtige begreber

En personoplysning er en oplysning, som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Eksempler på

personoplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, men også oplysninger om IP-adresse og

om din adfærd, når du bruger Tjenesten, kan udgøre personoplysninger. Behandling af personoplysninger

omfatter al håndtering af personoplysninger, for eksempel; indsamling, analyse, registrering og opbevaring.

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet

organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og med hvilke hjælpemidler, der må foretages

behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen finder sted i

overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Behandlingen af personoplysninger er omfattet af den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder

EU’s persondataforordning ("GDPR"), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

3. Oplysninger, der behandles

Creditstar indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnummer

IP-adresse

Personnummer

Kontonummer

Oplysninger om eksisterende lån og kreditter, herunder oplysning om lånetype, stiftelsestidspunkt,

hovedstol på lån/kreditramme og aktuel saldo

Øvrige oplysninger, som du selv sender inden for rammerne af Tjenesten

Når du anvender Tjenesten, bliver nogle informationer indhentet, inklusiv information om din brug af Tjenesten

og teknisk data, hvilket kan inkludere den URL, gennem hvilken du får adgang til hjemmesiden, din IP-adresse,

unique device ID, information om netværkets og computerens ydeevne, browsertype, sprog og information om

identifikation og operativsystem.

4. Formålet med behandlingen

Vi behandler ovenstående oplysninger til følgende formål:

For at levere Tjenesten

For at sikre viden om dig som kunde

For at personliggøre og forbedre din oplevelse af Tjenesten

For at sende dig notifikationer og meddelelser via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms



eller e-mail) eller ad anden vej, herunder for at sende dig markedsføring af vores produkter og tjenester,

hvis du skriftligt har givet samtykke til at modtage sådan markedsføring.

For at informere dig om vores opdateringer af Tjenesten og vilkår

For at forbedre og udvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter samt for at analysere din brug af

Tjenesten

For at sikre Tjenestens tekniske funktionalitet

For at forhindre brug af Tjenesten, der er i strid med vilkårene herfor og for at forebygge og undersøge

misbrug af Tjenesten

For at opfylde forpligtelser i henhold til lov

5. Samtykke

Ved at acceptere vilkårene for Tjenesten giver du samtykke til at:

Creditstar anvender dine personoplysninger for at levere Tjenesten, sikre viden om dig som kunde og

personliggøre samt forbedre din oplevelse af Tjenesten,

Creditstar anvender dine personoplysninger for at informere dig om vores opdateringer af Tjenesten og

vilkår,

Creditstar anvender dine personoplysninger til at forbedre og udvikle Tjenesten og nye tjenester og

produkter samt til at analysere din brug af Tjenesten,

Creditstar anvender dine personoplysninger til at sikre Tjenestens tekniske funktionalitet,

Creditstar anvender dine personoplysninger til at forhindre brug af Tjenesten, der er i strid med vilkårene

herfor og for at forebygge og undersøge misbrug af Tjenesten,

Creditstar anvender dine personoplysninger til at opfylde alle forpligtelser i henhold til lov,

Creditstar kan sende markedsføring direkte til dig, f.eks. via post, telefon, elektronisk kommunikation

(såsom sms eller e-mail) eller ad anden vej (du kan til enhver tid afvise yderligere tilbud),

At Creditstar til den af dig angivne mailadresse har ret til kontinuerligt at sende dig nyhedsbrev med

information om nye tjenester eller tilbud fra Creditstar. Hvis du ikke længere ønsker at modtage et sådant

nyhedsbrev fra Creditstar, kan du når som helst afmelde denne tjeneste ved at kontakte Creditstars

kundeservice,

Creditstar kan alene behandle dine personoplysninger længere end normalt for at opfylde forpligtelser i

henhold til gældende lovgivning,

Personoplysninger kan håndteres af og udleveres til Creditstars ejer Creditstar International OÜ

("Koncernen") eller til virksomheder med tilknytning til Koncernen, samt tredjepart der har indgået en

passende aftale med Creditstar. Parter som hyppigt får udleveret personoplysninger fremgår af Creditstars

liste over databhehandlere, der er tilgængelig på www.creditstar.dk.

Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke, hvilket kan gøres skriftligt til Creditstar.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få en bekræftelse fra Creditstar om personoplysninger, som vedrører dig, behandles, og hvis det er

tilfældet få adgang til oplysningerne. Du har derefter ret til at modtage de personlige oplysninger, der handler om

dig i et digital format.

Du har også ret til at anmode om rettelse af fejl eller færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger

Du har også ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis:

Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, som de er blevet samlet ind for,

Du tilbagekalder dit samtykke, og Creditstar ikke understøtter sin behandling af personoplysninger på

andet end dit samtykke,

Du har indsigelser imod behandlingen af personoplysninger,

https://www.creditstar.dk/


Creditstars behandling ville stride imod lov,

Du har ikke ret til at anmode om, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis lov kræver, at

personoplysningerne gemmes og behandles.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at specifikke oplysninger gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen

er berettiget, vil Creditstar ophøre med behandlingen heraf hurtigst muligt.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over Creditstars håndtering af personoplysninger.

7. Overførsel af personoplysninger

Din låneansøgning og dine personoplysninger kan blive registreret i Creditstars samarbejdspartneres

databaser, og der anvendes til administration og undersøgelse af din låneansøgning og anden brug, der er

nødvendig for at gennemføre lånet,

Din låneansøgning og dine personoplysninger kan behandles og udleveres til Koncernen samt andre

virksomheder med koncerntilknytning til Creditstar Denmark ApS, i det omfang det er relevant for at nå de

formål, for hvilke de pågældende data er indsamlet i overensstemmelse med denne brugeraftale,

Creditstar kan anvende en databehandler, der behandler personoplysninger på vores vegne i

overensstemmelse med skriftlige databehandleraftale og vores instruktioner. Databehandleren som får

tilgang til dine personoplysninger, har ikke ret til at bruge dine personoplysninger til andre formål end de

formål, der er angivet i denne persondatapolitik.

8. Sikkerhed og sletning af personoplysninger

Alle personoplysninger er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Oplysninger indsamles, overføres og opbevares på sikre servere, som er utilgængelige for uautoriserede personer

og systemer.

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde formålet med

behandlingen. Dine personoplysninger vil blive slettet løbende, når de ikke længere er relevante for de formål, de

er blevet indsamlet for.

10. Cookies og lignende teknik

Vi indsamler information ved hjælp af cookies, som genkender dig som bruger. For oplysninger om, hvordan vi

anvender cookies, og hvordan du kan forhindre brugen af cookies, venligst se vores cookiepolitik.

11. Ændringer i persondatapolitikken

Persondatapolitikken kan ændres for at overholde gældende lovgivning om databeskyttelse.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik, vil vi straks underrette dig herom, og vi vil om nødvendigt anmode om dit

fornyede samtykke.

13. Den dataansvarliges kontaktoplysninger

For at udøve rettighederne, som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål om vores behandling, kontakt os

venligst på dpo@creditstar.dk.
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