Insamling av personuppgifter i samband med ansökan
När du ansöker om ett konto hos Clearhaus A/S,
frågar vi efter information om ditt företag,
företagets ledning och ägarstruktur. Enligt
dataskyddsförordningen, GDPR (General Data
Protection Regulation) artiklarna 13 och 14 har du
rätt att få information om hur vi behandlar dina
personuppgifter.

Hur vi behandlar dina
personuppgifter etc.
Clearhaus är datakontrollant för dina personliga
uppgifter. Om du har några frågor eller vill använda
dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss:
Clearhaus A/S
P.O. Pedersens Vej 14
DK-8200 Århus N

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter:
●

Namn

●

Adress

●

Personnummer

●

Födelsedatum

●

Telefonnummer

●

E-post

●

Kopia av ett identifieringsdokument t.ex.
pass, körkort, sjukförsäkring etc.

Från tredje parter och offentligt tillgängliga källor,
kan vi få tillgång till:
●

Resultatet av en Google-sökning på dig.

●

Information från Visa- och
Mastercard-register om andra företag du är,

Telefonnummer: +45 82 82 22 00
E-post: support@clearhaus.com
Vi behandlar dina personuppgifter för följande
ändamål:
●

Clearhaus’ efterlevnad av lagen om åtgärder

eller har varit involverad i.
●

PEP-register.
●

Information

●

Information från Företagsregistret om

Clearhaus’ kreditbedömning av ditt företag.

●

Clearhaus’ skyldigheter gentemot Visa och
Mastercard.

●

i andra företag.
Vi överför eller vidarebefordrar dina personuppgifter
till följande mottagare:

Clearhaus’ förmåga att verkställa det

●

I sällsynta fall till Visa och Mastercard.

ingångna avtalet, inklusive möjlighet att

●

I sällsynta fall till danska

göra anspråk på ledningsmedlemmar vid
sällsynta tillfällen.
De juridiska grunderna för vår hantering av dina
personuppgifter är följande:
●

The Danish Anti-Money Laundering Act,
Chapter 3, section 16.

●

om dina kreditbetyg.

medverkan i andra företag, inklusive ägande

mot penningtvätt.
●

Information från brottsdatabaser och

The

General Data Protection Regulation,

section 6, paragraph 1, point c).

finansinspektionen (FSA).
●

I sällsynta fall till Clearhaus’ bankirer som
arbetar mot penningtvätt.

●

I sällsynta fall till polisen.

Som en allmän regel, överför vi inte dina
personuppgifter till länder utanför EU.
Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge
det anses nödvändigt för det syfte för vilket de
samlades.
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Dina rättigheter
Enligt artiklarna 15-18 och 20-21 i den allmänna
dataskyddsförordningen (the General Data
Protection Regulation), har du ett antal rättigheter i
förhållande till behandlingen a
 v dina
personuppgifter.
●

Rätten att få tillgång till dina uppgifter.

●

Rätten att korrigera dina uppgifter.

●

Rätten att få dina uppgifter raderade.

●

Rätt att begära att b
 ehandlingen av dina
personuppgifter b
 egränsas.

●

Rätten att göra en invändning mot
behandlingen av personuppgifter.

●

Rätt att få ut och använda dina
personuppgifter (dataportabilitet).

Klagomål
Du har rätt att lämna in ett klagomål till det danska
dataskyddsverket (Datatilsynet) om du inte är nöjd
med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar
kontaktuppgifterna här: www.datatilsynet.dk.
Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.
Med vänlig hälsning,
Clearhaus
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