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Lovgrundlag                              

 

• Persondataforordningen - Europa- Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be-
handling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

• Databeskyttelsesloven - lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyt-

telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger

 
 
Formål
 

Politikken fastlægger de overordnede principper for Finansiel Stabilitets behandling af per-
sonoplysninger i forbindelse med ydelse af statsgarantier på en del af ejendomskreditafta-

lerne i landdistrikterne.
 
Hvis ejendomskreditaftalen misligholdes, og Finansiel Stabilitet udbetaler garantibeløbet, 
indtræder Finansiel Stabilitet i fordringen mod forbrugeren (debitor). Finansiel Stabilitets 
behandling af fordringen mod forbrugeren er herefter omfattet af Finansiel Stabilitets gene-

relle privatlivspolitik. Forbrugeren vil blive nærmere informeret, hvis dette sker.
 

Dataansvarlig 

 
Den ansvarlige enhed for behandling af personoplysninger er:
 

Finansiel Stabilitet
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon 70 27 87 47

Mail mail@fs.dk
 
 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 
Merete Hjetting
Telefon 61 63 34 85
Mail DPO@fs.dk
 

mailto:mail@fs.dk
mailto:DPO@fs.dk


 

Behandling af persondata:

Finansiel Stabilitets behandling af persondata er beskrevet i Bilag 1.  

Det fremgår af bilaget:

• Til hvilket formål Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger
• Hvilke kategorier af personoplysninger Finansiel Stabilitet behandler
• Hvorfra Finansiel Stabilitet indsamler personoplysninger
• Med hvilket behandlingsgrundlag(hjemmel) personoplysninger behandles
• Hvem Finansiel Stabilitet videregiver personoplysninger til
• Hvor længe personoplysninger opbevares

 

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU og EØS
 
Finansiel Stabilitet kan overføre personoplysninger til lande uden for EU og EØS, herunder 

benytte it-support i de pågældende lande. Det fremgår af Bilag 2, hvilke lande uden for EU 
og EØS Finansiel Stabilitet overfører personoplysninger til, og på hvilket grundlag oplysnin-
gerne overføres.

De registreredes rettigheder

 
Persondataforordningen giver de registrerede en række rettigheder. Rettighederne fremgår 
særligt af artikel 13-18 og artikel 21.
 

• Den registrerede har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af 

sine personoplysninger.

• Den registrerede har ret til at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger 

og få behandlingen af sine personoplysninger begrænset.

• Hvis behandlingen af den registreredes personoplysninger er baseret på et samtykke, 

har den registrerede ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelsen 

vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekal-

delse af samtykket.

Der kan være betingelser eller begrænsninger forbundet med disse rettigheder. Det er der-
for ikke sikkert, at den registrerede har ret til indsigt i alle sine personoplysninger eller har 

ret til at få slettet sine personoplysninger. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i 
forbindelse med de konkrete behandlingsaktiviteter. Det vil for eksempel ikke være muligt 
at få slettet personoplysninger, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Fi-
nansiel Stabilitets behandling af oplysningerne, eller hvis sletning vil stride mod Finansiel 
Stabilitets forpligtelser efter gældende lovgivning.
 
Den registrerede kan gøre brug af sine rettigheder ved at sende en mail til DPO@fs.dk.

 
Klage kan endvidere indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 
 

 
 
 
 

Godkendt den / 2022
 
 
 
 
_________________  

Marianne Simonsen
Direktør, Jura og Kredit

mailto:DPO@fs.dk


 

 
 
 

 
 
 
 

 

BILAG 1 - PRIVATLIVSPOLITIK

 

 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål Kategorier af personoplys-

ninger

Kilder Behandlingsgrund-

lag
Modtagere Opbevaring

Ydelse af 
statsgaran-
tier på en 
del af ejen-
domskredit-
aftalerne i 
landdistrik-
terne.

• Navn

• Kontaktoplysninger (te-

lefonnummer, mail, 

adresse)

• CPR-nr.

• Økonomiske oplysnin-

ger: 

o Ejendoms-

kreditaftale

o Garantiens 

hovedstol

o Garantiprovi-

sion

o Oplysninger 

om mislighol-

delse og hen-

stand.

• Ejendomsoplysninger

• Finansiel Stabilitet kan i 

særlige tilfælde ind-

hente oplysninger, som 

ligger til grund for kre-

ditvurderingen.

Ejendoms-

kreditgiver

Finansiel Stabilitet 

behandler person-

oplysninger base-

ret på følgende 

behandlingsgrund-

lag: 

 

• Artikel 6.1.e. i 

persondata-

forordningen 

(nødvendig af 

hensyn til ud-

førelse af en 

opgave i 

samfundets 

interesse eller 

den myndig-

hedsudøvelse 

den dataan-

svarlige har 

fået pålagt)

• § 11, stk. 1 i 

databeskyt-

telsesloven 

om CPR. nr. 

(entydig iden-

tifikation)

 

Ingen Finansiel Sta-

bilitet opbe-

varer person-

oplysnin-

gerne i 10 år 

fra garanti-

ens bortfald. 

Personoplys-

ninger om-

fattet af bog-

føringsloven 

opbevares i 5 

år fra udgan-

gen af det år 

regnskabs-

materialet 

vedrører.

 

 

BILAG 2 – PRIVATLIVSPOLITIK

Overførsel af persondata til lande uden for EU/EØS

Land Overførselsgrundlag

Indien, Canada, USA, Kina. EU standardkontraktbestemmelser for videregivelse af 
personoplysninger til registerførere etableret i tredje-
lande.
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