
P RI VATLIVSPOLITIK FOR DANSKE BANKS BRUG AF ERKLÆRING OM FAKTUELLE FORHOLD  

 

Denne privatlivspolitik gælder for Danske Bank A/S’ ("Danske Bank") behandling af specifikke, afgrænsede 

personoplysninger i forbindelse med afslutningen af visse undersøgelser og retlige processer, der er indledt i 

Danmark og andre lande, herunder USA, mod Danske Bank i relation til den nu nedlukkede non -resident-portefølje 

i Danske Banks filial i Estland ("Estlandsundersøgelsen"). 

 

Danske Bank har nu afsluttet Estlandsundersøgelsen, herunder hos det amerikanske justitsministerium (U.S. 

Department of Justice) og den amerikanske børsmyndighed (the U.S. Securities and Exchange Commission). 

Danske Banks forlig med det amerikanske justitsministerium og den amerikanske børsmyndighed omfatter 

henholdsvis en aftalt sagsfremstilling og ”Complaint Facts” (under ét benævnt ”sagsfremstillingen”). 

Sagsfremstillingen er udarbejdet af det amerikanske justitsministerium og den amerikanske børsmyndighed og er 

offentliggjort af disse myndigheder. Nærværende privatlivspolitik er kun gældende for Danske Banks behandling 

af de personoplysninger, der er anført i sagsfremstillingen og til de af banken fastlagte formål.  

 

Nærværende privatlivspolitik beskriver, hvordan Danske Bank som dataansvarlig behandler personoplysninger i 

forbindelse med bankens egen brug af sagsfremstillingen. Endvidere beskrives rettighederne for de enkeltpersoner  

(”registrerede”), der direkte eller indirekte henvises til i sagsfremstillingen, i relation til bankens brug, opbevaring 

og videre behandling af personoplysninger i denne henseende. Visse registrerede kan have modtaget en 

privatlivspolitik på et tidligere tidspunkt, og i så fald vil denne privatlivspolitik være et supplement hertil.  

1. K ATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅLENE MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG 

I relation til Danske Banks brug af sagsfremstillingen behandler banken generelle, ikke-følsomme 

personoplysninger om de registrerede, såsom navn og tidligere eller nuværende stilling i Danske Bank eller anden 

virksomhed, og anden relevant, specifik omtale eller arbejdsrelaterede handlinger, der er beskrevet i 

sagsfremstillingen. Endvidere behandler banken oplysninger om potentielle strafbare handlinger, for eksempel i 

form af udtalelser om uregelmæssige forhold og konkret eller generel kritik rettet mod tidligere eller nuværende 

medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i Danske Bank, som er direkte eller indirekte identificerbare. 

Behandlingen af personoplysninger i relation til Danske Ban ks brug af sagsfremstillingen vil i de fleste tilfælde ske 

i anonymiseret form (det vil sige, hvor den pågældende registrerede ikke direkte kan identificeres ud fra 

oplysningerne i sagsfremstillingen).  

 

De personoplysninger, der behandles af Danske Bank, stammer fra sagsfremstillingen. 

 

Formålet med behandlingen af ovennævnte personoplysninger i sagsfremstillingen (for eksempel navn, stilling, 

udtalelser, handlinger og oplysninger om potentielle strafbare handlinger) forventes at være som følger: 

offentliggørelse af oplysninger om de afsluttede undersøgelser og retssagen i USA, alle fremtidige retssager og 

behandling af alle retlige krav, sager eller regulatoriske og  compliance-relaterede forhold i Danmark og andre lande 

(uanset om disse udspringer af Estlandsundersøgelsen), deling af oplysninger med og briefing af relevante 

tredjeparter, deling af Danske Banks kommentarer til sagsfremstillingen med offentligheden og andre tredjeparter, 

alle forhold, der relaterer sig til Danske Banks nuværende og tidligere medarbejdere samt alle andre relevante 

forhold, for hvilke Danske Bank til enhver tid måtte anse sagsfremstillingen for relevant.  

 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på Danske Banks legitime interesser, medmindre den registreredes 

interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor, jvf. artikel 6, stk. 1. f) i 

databeskyttelsesforordningen samt paragraf 8, stk. 3 og 4, i databeskyttelsesloven i relation til oplysninger om 

potentielle strafbare forhold. I henhold til begge bestemmelser, dvs. artikel 6, stk. 1. f) i 

databeskyttelsesforordningen samt paragraf 8, stk. 3 og 4, i databeskyttelsesloven, består Danske Banks legitime 

interesser i forhold til behandling af personoplysninger i at sikre en passende afslutning på Estlandsundersøgelsen 

og de relaterede retlige processer, forsvare sig imod civilretlige søgsmål og videregive information om 

sagsfremstillingen til relevante tredjeparter, hvor sådan videregivelse er påkrævet eller på anden vurderes at være 



hensigtsmæssig. Hvor banken behandler personoplysninger anført i sagsfremstillingen i relation til potentielle 

strafbare handlinger for at beskytte disse interesser, vil banken udelukkende søge at sikre relevante legitime, 

offentlige eller private interesser (herunder hvis banken offentliggør oplysninger), hvor disse klart går forud for den 

registreredes interesser, herunder hensynet til fortrolighed. 

2. MOD TAGERE AF PERSONOPLYSNINGERNE  

Personoplysningerne i sagsfremstillingen kan deles med enheder i Danske Bank -koncernen i eller uden for 

EU/EØS, Danske Banks juridiske rådgivere, offentlige myndigheder, respondentbanker, samarbejdspartnere og 

andre relevante tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, modparter, eksterne rådgivere og domstole. Da 

sagsfremstillingen derudover er offentliggjort af det amerikanske justitsministerium, vil den bredere offentlighed 

også have mulighed for at få adgang til indholdet. 

3. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS 

Personoplysningerne må overføres til lande uden for EU/EØS med ovennævnte formål. Danske Bank vil sikre, at 

enhver sådan overførsel sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder 

databeskyttelsesforordningen. Dette indebærer, at overførsel af personoplysninger til en modtager i et tredjeland 

enten vil være underlagt et fastlagt og tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (såsom EUs 

standardkontraktbestemmelser) eller udgøre en undtagelse for de særlige situationer, der er anført i artikel 49, stk. 

1 i databeskyttelsesforordningen (eksempelvis når overførslen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres 

gældende eller forsvares). 

4. OP BEVARING AF PERSONOPLYSNINGERNE  

De personoplysninger, der er relevante for ovennævnte formål, vil som minimum blive opbevaret, så længe det er 

nødvendigt i forbindelse med en igangværende proces med henblik på at opfylde disse formål. Oplysningerne kan 

om nødvendigt opbevares længere, eksempelvis til dokumentationsformål i overensstemmelse med gældende 

forældelsesregler.  

5. D E REGISTREREDES RETTIGHEDER 

De registrerede har ret til adgang til personoplysningerne, ber igtigelse og sletning af oplysningerne, begrænsning 

af behandling og indsigelse som anført og afgrænset i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.  

6. SP ØRGSMÅL OG KL AGER  

I tilfælde af spørgsmål eller klager vedrørende Danske Banks behandling af personoplysninger eller denne 

privatlivspolitik kan bankens databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer) kontaktes på [indsæt 

kontaktoplysninger]. 

 

Klager vedrørende behandlingen af personoplysninger kan også indgives til Datatilsynet ( www.datatilsynet.dk). 

http://www.datatilsynet.dk/

