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Information om DLRs behandling af personoplysninger og om
markedsføring
______________________________________________________
I henhold til lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og bestemmelser i
markedsføringsloven har DLR pligt til at informere Dem om en række forhold, der nærmere er
redegjort for nedenfor.
Oplysninger
I forbindelse med DLRs behandling af ansøgninger om lån og DLRs administration af udbetalte
lån, indsamler DLR oplysninger om personer eller oplysninger, der kan henføres til en person. En
række af de indsamlede oplysninger videregives, herunder til offentlige myndigheder.
Ud over oplysninger, som De selv afgiver til DLR, indhenter DLR oplysninger ved vurdering af
Deres ejendom fra offentlige ejendomsregistre, personregistre, kreditoplysningsbureauer,
tinglysningskontorer, pengeinstitutter, andre realkreditinstitutter samt fra Deres eventuelle
rådgivere. Der kan her være tale om økonomiske oplysninger, adresser, CPR-numre,
matrikelnumre, telefonnumre m.v.
I visse tilfælde skal De give Deres samtykke, inden oplysningerne videregives til DLR.
Den dataansvarlige
DLR er den dataansvarlige. Det betyder, at det er DLR, som afgør, til hvilket formål oplysningerne
behandles, og på hvilken måde behandlingen foretages.
Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen er at få et grundlag for at afgive tilbud om lån og at kunne
administrere lånet. Behandlingen skal både sikre, at DLR selv besidder korrekte oplysninger, og at
de oplysninger, som DLR i henhold til lovgivningen er forpligtet til at videregive, er korrekte.
Endvidere anvendes oplysningerne til brug for DLRs markedsføring.
Videregivelse af oplysninger
DLR videregiver oplysningerne i det omfang, det følger af lovgivningen. Der videregives f.eks.
oplysninger til skattemyndighederne og de myndigheder, der fører tilsyn med DLRs virksomhed.
DLR videregiver også oplysninger i forbindelse med eventuel misligholdelse af lån til f.eks.
advokater og ejendomsmæglere.
Endelig videregiver DLR oplysninger til andre realkreditinstitutter og pengeinstitutter, eventuelt i
forbindelse med betalingsformidling, samt til eksterne databehandlere.
Der kan også her i visse tilfælde være tale om, at De skal give Deres samtykke, forinden
oplysningerne videregives.
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Frivillighed
Det er frivilligt, om De vil besvare de spørgsmål, som DLR måtte stille Dem i forbindelse med
sagsbehandlingen, men det kan naturligvis medføre, at DLR ikke kan tilbyde lån. Visse oplysninger
skal DLR have af hensyn til myndighederne.
Indsigtsret
Ved henvendelse til DLR kan De få indsigt i de oplysninger om Dem, DLR aktuelt behandler. De
har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. DLR kan kræve et gebyr for skriftlig besvarelse af
Deres henvendelse.
Måtte det vise sig, at DLR behandler urigtige oplysninger om Dem, kan De anmode om
berigtigelse af oplysningerne.
Markedsføring
Ifølge markedsføringsloven har De ret til at frabede Dem henvendelser fra DLR med henblik på
markedsføring. Ønsker De det, kan De udfylde og returnere nedenstående skema til DLR.
Frabeder De Dem markedsføring betyder det, at DLR f.eks. ikke har mulighed for at orientere Dem
om nye lånemuligheder eller nye låneformer.

--------------------------- Klip her -------------------------------------------------------------------------------------------Jeg frabeder mig herved direkte, uanmodet markedsføring fra DLR Kredit.
Navn:

…………………………………………………………………………………………………

CPR-nr:

…………………………………………………………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………………………………………

Postnr.:

…………………………………

By: ……….
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