
 

 
Den danske version er en oversættelse af den originale databeskyttelsesmeddelelse på engelsk og er 
udelukkende til orientering. I tilfælde af uoverensstemmelse har den originale meddelelse om beskyttelse af 
personlige oplysninger på engelsk forrang. 
 

Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan personoplysninger ("Data") om repræsentanter, ledere, 
garanter, reelle ejere, aktionærer (kun fysiske personer) og efterfølgere til vores klient ("Registrerede") 
håndteres af den dataansvarlige ("vi", "os", "vores", "Dataansvarlig" eller "Virksomheden"), der er anført i 
afsnittet i denne fortrolighedserklæring, i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vi er 
forpligtet til at beskytte og respektere den registreredes privatliv.  
 

1. HVORDAN VI INDHENTER DATA   
Vi kan indsamle, behandle og gemme visse data, f.eks:  

a) Identifikations- og kontaktoplysninger  
b) Professionelle data  
c) Retlige data  
d) Økonomiske, ejendoms-, finansielle og forsikringsmæssige data  

 
Normalt vil dataene blive leveret til os af de registrerede, men i nogle tilfælde kan dataene leveres til os af 
de ansatte og repræsentanter, der i henhold til fuldmagten er bemyndiget til at handle for de registrerede, 
og vi kan indsamle data fra en tredjepart eller fra offentlige registre. Vi beskytter Data, der er indhentet fra 
sådanne tredjeparter, i overensstemmelse med den praksis, der er beskrevet i denne meddelelse om 
beskyttelse af personlige oplysninger.  
 

2. HVORDAN VI BRUGER DATA  
De indsamlede data kan behandles af os til følgende formål:  

i. Udførelse af kontrakter og/eller serviceaftaler, der er indgået eller skal indgås; 
ii. Forfølge vores interesse i at etablere, vedligeholde og forbedre vores forhold til vores kunde samt 

leveringen af vores produkter og tjenester; 
iii. Udførelse af de aktiviteter, der kræves i henhold til gældende love og bestemmelser (f.eks. kontrol 

med hvidvaskning af penge); 
iv. at beskytte vores interesser i tilfælde af tvister eller klager. 

 
Oplysningerne indsamles og behandles på grundlag af kontrakten med hensyn til behandlingen i punkt i) og 
ii) og vores udtrykkelige og legitime interesse med hensyn til behandlingen i punkt iii) og iv).  
 
Oplysningerne kan behandles elektronisk i IT-systemer og manuelt i papirform.  Oplysningerne vil blive 
behandlet og opbevaret i hele deres livscyklus, idet deres sikkerhed og fortrolighed sikres i 
overensstemmelse med principperne om retfærdighed, lovlighed og gennemsigtighed og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i gældende love og bestemmelser.  
 

3. KONSEKVENSERNE AF MANGLENDE INDBERETNING AF DATA  
 
Det er aldrig obligatorisk at indsende data. Men hvis du ikke giver de data, der er nødvendige for at opfylde 
de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, kan det forhindre 
kunderne i at opfylde en aftale med os eller forhindre os i at overholde juridiske forpligtelser.    
 

4. HVORDAN VI DELER DATA  
 
Vi er en del af IVECO-koncernen, der er en global leder i sektoren for investeringsgoder. Data kan deles og 
videregives til vores datterselskaber og tilknyttede selskaber i IVECO-koncernen, betroede eksterne parter, 
tjenesteudbydere, autoriserede forhandlere, distributører, eksterne faktorer, finansielle institutioner og 



 

 
Den danske version er en oversættelse af den originale databeskyttelsesmeddelelse på engelsk og er 
udelukkende til orientering. I tilfælde af uoverensstemmelse har den originale meddelelse om beskyttelse af 
personlige oplysninger på engelsk forrang. 
 

forretningspartnere, der er baseret i og uden for EU, som er underlagt specifikke kontraktmæssige vilkår og 
udelukkende må bruge dem til opfyldelse af de formål, der er anført i punkt 2.i ovenfor.   
 
Oplysninger kan videregives til tredjeparter for at opfylde de formål, der er anført i punkt 2.iii og 2.iv ovenfor, 
for at drive og opretholde vores og IVECO-koncernens sikkerhed, beskytte vores og IVECO-koncernens 
rettigheder eller ejendom, for at reagere på offentlige myndigheders ordre eller for at udøve vores 
rettigheder over for retslige myndigheder. 

 
 

5. HVORDAN VI OVERFØRER DATA UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE (EEA) 
For at udføre databehandlingsaktiviteter som beskrevet ovenfor kan vi overføre data i lande uden for Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder lagring af sådanne data i digitale eller fysiske 
databaser, der forvaltes af enheder, der handler på vores vegne. Databasestyring og databehandling er 
begrænset til formålet med behandlingen og udføres i overensstemmelse med gældende 
databeskyttelseslove og -bestemmelser. 
Hvis Data overføres uden for EØS, vil virksomheden anvende passende kontraktmæssige foranstaltninger for 
at garantere en passende beskyttelse af Dataene, herunder bl.a. aftaler baseret på standardiserede 
databeskyttelsesklausuler vedtaget af EU-Kommissionen, der gælder for overførsel af personoplysninger 
uden for EØS. 

Ud over vedtagelsen af legitime mekanismer til overførsel af data uden for EØS deltager IVECO-koncernens 
datterselskaber og datterselskaber i USA i Privacy Shield-programmet og er derfor også forpligtet til at handle 
i overensstemmelse med Privacy Shield-rammerne EU-U.S. og Schweiz-U.S. og CNH Industrial Privacy Shield-
politikken, som kan findes her: https://www.cnhindustrial.com/en-
us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx  

 
6. BEHOLDELSE AF DATA  

Vi opbevarer data i vores systemer og arkiver så længe som nødvendigt for at forfølge de formål, der er 
beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, idet vi, hvor det er relevant, tager 
hensyn til juridiske og kontraktmæssige krav.    
Når data ikke længere er nødvendige for de formål, som de behandles til, slettes dataene eller opbevares i 
en form, der ikke gør det muligt at identificere de registrerede, forudsat at vi ikke er juridisk forpligtet til eller 
har lov til at opbevare sådanne data. Vi kan fortsætte med at opbevare Data i en længere periode, hvis det 
er nødvendigt for at beskytte vores interesser i forbindelse med potentielt ansvar i forbindelse med levering 
af tjenester eller produkter eller behandling af Data.   
 

7. DATAANSVARLIGE 
 

IC Financial Services S.A. , med hjemsted i 16-18 Rue des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny, Frankrig, er 
den dataansvarlige for de data, der indsamles, behandles og lagres inden for rammerne af denne 
databeskyttelseserklæring.  

IC Financial Services S.A. har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysningerne for den 
databeskyttelsesansvarlige er som følger: 

IC Financial Services S.A. 
Databeskyttelsesansvarlig 
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16-18 Rue des Rochettes,  
91150 Morigny-Champigny,  
Frankrig 
 
E-mail: dataprotection-financialservices@cnhind.com 
 

Iveco Capital Solutions S.p.A. , med hovedsæde i Via Puglia n. 35, Torino, Italien, er den dataansvarlige for de 
data, som indsamles, behandles og opbevares inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.  

 

CNH Industrial Capital Limited, med hjemsted i Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD, Storbritannien, 
er den dataansvarlige for de data, der indsamles, behandles og lagres inden for rammerne af denne 
meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Hvis en kredit overdrages (factoring) til et andet selskab i IVECO-koncernen, deler og videregiver den 
dataansvarlige dataene til et sådant selskab i IVECO-koncernen, som vil fungere som selvstændig 
dataansvarlig. 

 
8. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER  

 
De registrerede kan udøve deres rettigheder som defineret i gældende love og bestemmelser, herunder:   

 Ret til indsigt: ret til at få en bekræftelse fra den registeransvarlige om, hvorvidt der behandles 
oplysninger, og i givet fald at kræve at få adgang til disse oplysninger.  

 Ret til berigtigelse: ret til at få den dataansvarlige til at berigtige oplysninger, der anses for at være 
urigtige, og til at få ufuldstændige oplysninger suppleret, herunder ved at give en supplerende 
erklæring. 

 Ret til sletning: Ret til at få slettet data fra os uden unødig forsinkelse, hvis anmodningen er 
fremsat i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.  

 Ret til at gøre indsigelse mod databehandling: Ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod 
behandlingen af data, medmindre den dataansvarlige påviser tvingende legitime grunde til 
behandlingen, som tilsidesætter denne ret.  

 Ret til at begrænse databehandlingen: ret til at få den dataansvarlige til at begrænse 
behandlingsaktiviteterne, når Datas nøjagtighed og præcision bestrides, og i den periode, der er 
nødvendig for, at den dataansvarlige kan kontrollere Datas nøjagtighed.  

 Ret til dataportabilitet: ret til at modtage de data, der er leveret til den dataansvarlige, i et 
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. De registrerede har også ret til at 
overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, især hvis 
følgende betingelser er opfyldt: behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt, og 
behandlingen udføres med automatiserede midler.  

 Ret til at indgive en klage: Med forbehold af enhver anden administrativ eller retlig tvist har de 
registrerede, hvis de mener, at databehandlingen er blevet udført ulovligt eller ikke er i 
overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, ret til at indgive en klage til 
tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige bopæl eller arbejdsplads, 
eller i den stat, hvor overtrædelsen er sket, uden at dette berører andre administrative eller 
retlige tvister.  

 
De registrerede kan udøve ovennævnte rettigheder ved at kontakte os på følgende måde:  
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 Du kan udfylde online-formularen her: https://privacy.cnhindustrial.com/it-
it/footer/Pages/form.aspx  

 Send et brev til den dataansvarlige på den adresse, der er angivet i afsnit 7 i denne meddelelse 
om beskyttelse af personlige oplysninger, med angivelse af "til den dataansvarlige", om muligt 
ved at vedlægge standardformularen, som du kan downloade her: 
http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 Skriv en e-mail til privacy-compliance@cnhind.com, om muligt ved at vedhæfte 
standardformularen, som du kan downloade her: http://www.cnhindustrial.com/en-
us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 
Hvis en registreret person indsender en anmodning, kan det være nødvendigt at indhente yderligere 
personlige oplysninger fra den registrerede person for at bekræfte dennes identitet og kontakte 
vedkommende, hvis det er nødvendigt. Disse oplysninger vil sammen med andre oplysninger, som vi allerede 
tilbageholder, blive behandlet for at imødekomme den registreredes anmodning i henhold til gældende 
lovgivning. Om nødvendigt kan visse oplysninger blive overført til andre virksomheder inden for eller uden 
for CNH Industrial-koncernen, der fungerer som databehandlere, for at imødekomme anmodningen. Data vil 
blive behandlet i den nødvendige tid til at vurdere og behandle anmodningen, hvorefter Data vil blive 
arkiveret i en passende periode, så vi kan påvise, at anmodningen er blevet behandlet korrekt og rettidigt.  
 
 

9. OPDATERINGER AF DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER  
Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger blev udarbejdet i november 2021. Vi 
forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger 
fra tid til anden for at afspejle ændrede lovkrav eller vores behandlingsaktiviteter.   
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BILAG A 

LISTE OVER CONTROLLERE 

 

De selskaber i IVECO-koncernen, der er anført nedenfor, kan fungere som selvstændig dataansvarlig for 
dine data til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. 

 

Virksomhedens navn Registreret kontor Databeskyttelsesrådgiver (hvis 
der er en) 

IC Financial Services S.A. Morigny-Champigny, 16-18 Rue 
des Rochettes 91150 - Frankrig 

Delegeret til beskyttelse af data 
(DPO) 

16-18 rue des Rochettes 

1150 Morigny Champigny 

Frankrig 

E-mail: dataprotection-
financialservices@cnhind.com 

Iveco Capital Solutions S.p.A. Torino, Via Puglia n. 35 - Italien  

CNH Industrial Capital Limited Basildon, Cranes Farm Road, 
Essex, SS14 3AD - Storbritannien 

 

 

 


