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Privatlivsbeskyttelsespolitik for:
Stjerne Finans A/S og Stjerne Kredit A/S

Dataansvarlighed – vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt:

Stjerne Finans A/S, cvr. nr. 15106573 og Stjerne Kredit A/S, cvr.nr. 29770891 behandler
persondata.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine data er:
Direktionen, som du kan finde på Erhvervsstyrelses Hjemmeside.

Behandling af persondata:

Vi anvender data om dig i forbindelse med optagelse af lån og formidling af garantier.
Data bruges til kreditvurdering, dokumentudarbejdelse og efterfølgende indberetning til offentlige
myndigheder.

De data, vi anvender, omfatter:
-alle persondata, samt kopi af identifikationspapirer, som kræves i henhold til Loven om Hvidvask,
samt økonomiske oplysninger i bred forstand. Det kan være regnskaber, oplysninger om
familiemæssige forhold og andre forhold, der kan være relevante i forbindelse med kreditvurdering.

Vi behandler og opbevarer persondata om dig til bestemte formål:

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at tilbyde dig lån og
for at overholde lovkrav.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata:

Vi får oplysningerne fra dig selv, eller fra offentlige åbne registre.

Vi sletter dine persondata, når er de ikke længere nødvendige:

Det er når dit lån og forældelsesfrist er udløbet. Tilsvarende hvis du er kautionist, eller stiller
sikkerhed for andre.

Vi videregiver dine oplysninger til:

- vores bankforbindelse
- offentlige myndigheder
- og dit forsikringsselskab, hvis det er relevant.

Oplysninger til andre gives kun ved accept fra dig.



Bankforbindelse: Nordea Bank Danmark A/S  Konto nr. 2191 0349 861 763  A/S reg. nr. 198741  CVR nr. 15 10 65 73

Gassehaven 13, 2840  Gl. Holte
Hjemmeside: www.stjernefinans.dk

E-Mail: stjernefinans@stjernefinans.dk
Telefon: +45 36947834

Stjerne Finans A/S

Oplysninger kan dog meddeles til personer, eller selskaber, der har kautioneret eller stillet
sikkerheder for dig i forbindelse med lånoptagelse.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata således:

Det kun direktionen der har adgang til dine persondata.

Oplysninger på papir ligger i aflåst sikkerhedsskab.
Digitale oplysninger ligger på pc/server med betryggende sikkerhed.

Vi overholder lovens krav om datasikkerhed således:

Firmaet er sikret med alarm og overvågningskamera.
Vi tager back-up flere gange dagligt.
Vi sikrer os med virusprogrammer, firewall og passwords.

Hvis der opstår data-læk, kontakter vi relevante myndigheder.

Vores IT-system er designet præcist til Stjerne Finans A/S og Stjerne Kredit A/S, og der indsamles
kun de oplysninger der nødvendige.

Vi sletter dine persondata:

når kunde-/låneforholdet er ophørt dog først når forældelsesfristen er udløbet.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få oplyst, hvilket data vi behandler om, hvor de stammer fra og hvad vi bruger dem
til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der modtager data om
dig.

Skulle du ønske oplysninger om de data vi har om dig udleverer vi gerne disse, men vi
forbeholder os omkostningsdækning, hvis det bliver for omfangsrigt.

Du har ret til at får unøjagtige data rettet eller slettet:

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at får dem rettet.
Du skal henvende dig til os, og oplyse os om hvad er forkert hvor efter vi vil tage stilling til om der
skal ske rettelse.

Hvis du henvender dig for at få slettet dine persondata, skal kundeforholdet og forældelsesfristen
være udløbet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til
os og hvis din indsigelse er berettiget, vil vi rette os efter den.
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Du har ret til at flytte dine data:

Du har ret til at modtage de persondata, du har givet os og som vi har indhentet på baggrund af din
accept. Du har ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at flytte dine persondata, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt
tilgængeligt format.

Vi forbeholder os omkostningsdækning.


