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Registerbeskrivning av Danske Bank A/S, Finland filials kundregister
Uppgifterna gäller från och med 1.1.2018
Danske Bank A/S, Finland filial
1. Registeransvariga
FO-nummer: 1730744-7
Danske Hypoteksbank Abp
FO-nummer: 2825892-7

2. Handläggare av registerärenden

3. Registrets namn

Postadress: Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK
Besöksadress: Televisionsgatan 1, 00240 Helsingfors
Telefon: 010 546 0000
Hannele Karhulahti
Juridiska ärenden
Telefon: 010 546 0000
Danske Banks kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av
personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är hantering av uppgifter och
tjänster i anslutning till kreditinstitutverksamhet och hypoteksbanken samt
- specificering och identifiering av registrerade
- administration av kontaktinformation
- riskhantering och säkerställande av uträttandet av ärenden
- direktmarknadsföring
- uppfyllelse av lagenliga registrerings-, förvarings-, rapporterings- och
förfrågningsåligganden i enlighet med myndigheters föreskrifter och
anvisningar

5. Grupper av registrerade

Personen står/har stått i följande förhållande med den registeransvarige:
a) kundförhållande eller en ansökan som ingåtts i syfte att ingå ett
kundförhållande och som gäller t.ex.
konto
kredit
serviceavtal eller annat avtal
uppdrag
b) delaktighet, förpliktelse eller rätt till avtal, tjänst eller uppdrag med en
annan person, ett annat företag eller en annan organisation
c) registrering av uppgifterna om personen grundar sig på
registreringsskyldigheten i lagen.

6. Beskrivning av registrerade
uppgiftskategorierna

A. Basuppgifter om personen
officiellt namn
personbeteckning, kundnummer eller födelsetid
kön
titel eller yrke
utbildning
språk
medborgarskap
identifierade uppgifter i identitetshandlingen
adress
postningsadresser enligt avtalet eller tjänsten
e-postadress
telefonnummer till hemmet eller arbetet eller annat telefonnummer
skatteuppgifter för begränsat skattskyldig
direkt- och telefonmarknadsföringsförbud
tillstånd till marknadsföring via e-post
ställning eller förhållande i samfund (t.ex. företagare)
förhållande till banken eller bolag som hör till samma koncern (t.ex.
anställd)

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki,
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK.
Y-tunnus 1078693-2

Danske Bank A/S, Finland filial
Registrerad verksamhetsort och adress Helsingfors,
Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK.
FO-nummer 1078693-2

Danske Bank A/S, Finland Branch
Registered domicile and address Helsinki,
Televisiokatu 1, FI-00075 DANSKE BANK, Finland.
Business ID 1078693-2

Danske Bank A/S, Kööpenhamina
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri
Rek. no 61 12 62 28

Danske Bank A/S, Köpenhamn
Dansk handels- och företagsregister
Reg. nr 61 12 62 28

Danske Bank A/S, Copenhagen
Danish Business Authority
CVR-no. 61 12 62 28
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B. Klassificeringsuppgifter
avvikande statuskod (avliden, dödsbo, en intressebevakare har
förordnats, handlingsbehörigheten har begränsats, omyndig,
intressebevakningsfullmakt, skuldsanering eller företagssanering eller
konkurs)
placeringsklassificering
klassificering för betalningsförmåga
kundsektor och bransch
betalningsanmärkningar
C. Kontakter till den registeransvariges organisation
ansvarig enhet
kontaktperson
D. Uppgifter om personens bankärenden
konto-, kredit-, service-, avtals-, ansöknings- och uppdragsförteckning
eller delaktighetsförhållande till nämnda bankärenden
E. Uppgifter som behövs för att uppfylla förpliktelserna i lagstiftningen
uppgifter som krävs för att uppfylla förpliktelserna i lagen om
förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av
terrorism
7. Vart lämnas uppgifter i
regel ut?

-

myndigheter i lagstadgade fall,
enligt personuppgiftslagen och kreditinstitutslagen till bolag i Finland eller
utomsland som hör till samma koncern.

8. Varifrån samlas uppgifter i
regel in?

-

den registrerade
Befolkningsregistercentralen
olika myndigheters register och andra register inom lagen tillåtna gränser
Suomen Asiakastieto Oy
kreditinstitutens kundstörningsregister

9. Huruvida översänds
uppgifter till stater utanför
Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet?

Uppgifter kan översändas till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet inom ramen för personuppgiftslagen
- på uppdrag av den registrerade eller med den registrerades entydiga
samtycke
- om översändandet behövs för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade
och den registeransvarige
- om staten i fråga tryggar en tillräcklig dataskyddsnivå
- om den registeransvarige genom avtalsklausuler eller på något annat sätt ger
tillräckliga garantier för skyddet av individernas personliga integritet och
rättigheter och kommissionen inte har konstaterat att garantierna är
otillräckliga, eller om
- vid överförandet används standardavtalsklausuler som kommissionen
godkänt.

10. Principer för skyddet av
registret

-

Genom administration av behörigheter till registret övervakas det att
registeruppgifterna endast behandlas av personer som har rätt till det.
Sådana personer omfattas av lagstadgad sekretess och de har undertecknat
förbindelsen om tystnadsplikt.
Registret förs inom ramen för behörigheterna i Danske Bank -koncernens
interna nät som är isolerat från det offentliga datanätet genom brandväggar.
Registret är skyddat genom ett skyddsprogram som finns i centraldatorn.
Om konfidentiella uppgifter överförs i det offentliga datanätet, krypteras
dem eller skyddas på något annat sätt med olika tekniska lösningar.
Dokumenten och IT-utrustningen finns i rum som är skyddade genom
passerkontroll.
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