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Samtykkeerklæring til behandling af person- og kundeoplysninger 
Behandling af person- og kundeoplysninger 

 
Når du søger om at blive kunde i Lyngby Storcenter Konto, beder Lyngby Storcenter Konto om en række 
oplysninger, bl.a. navn, adresse, og CPR-nr. Du skal vise sygesikringsbevis med nuværende adresse, 
billedlegitimation evt. pas, kørekort eller anden dokumentation med fortrykt CPR-nr. samt de sidste tre 
lønsedler. 

 
Lyngby Storcenter Konto er berettiget til at opbevare kopi af forevist materiale. 

 
Når du søger om en kontoaftale med kontokort, skal du oplyse om indtægtsforhold, bolig- 
og beskæftigelsesforhold og indehavelse af hævekort, dankort, kreditkort o. lign. 

 
Samtykke 

 
For at give dig den bedste betjening skal vi bede dig om dit samtykke til at udveksle person- og 
kundeoplysninger. Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at give dit samtykke, men mangel på oplysninger 
kan bevirke, at Lyngby Storcenter Konto ikke kan behandle din anmodning om oprettelse af en kontoaftale med 
kontokort. 

 
Du kan når som helst ændre eller trække dit samtykke tilbage. Afhængig af hvilken brug af oplysningerne, du 
ønsker at trække tilbage, kan din beslutning medføre, at vi ikke kan opfylde de aftaler, vi har indgået med dig. I 
særlige tilfælde kan det også betyde, at vi vil være nødt til kræve, at du indfrier din gæld. 
Jeg samtykker i, at Lyngby Storcenter Konto må indsamle, videregive og bruge mine person- og 
kundeoplysninger som beskrevet i Lyngby Storcenter Kontos Almindelige bestemmelser for behandling af 
personoplysninger og markedsføring. 

 
Jeg er særligt gjort opmærksom på, at mit samtykke betyder følgende for mig: 
 
at     Lyngby Storcenter Konto ved udstedelse af kontokort samt oprettelse af en kontoaftale kan foretage 

individuel kreditvurdering af mig. Udover de oplysninger, som jeg selv afgiver, kan Lyngby Storcenter 
Konto (til enhver tid) indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, f.eks. Det Centrale 
Personregister (bl.a. med henblik på opdatering af adresseoplysninger). Ligesom Lyngby Storcenter Konto 
kan indhente oplysninger fra private registre, f.eks. kreditoplysningsbureauer og andre 
betalingskortudbydere. Lyngby Storcenter Konto kontakter dog aldrig arbejdsgiver. 

 
at     Lyngby Storcenter Konto, hvis jeg gør brug af brug af mit kontokort, må indhente oplysninger fra 

forretninger, der tager imod kortet. Lyngby Storcenter Konto indhenter alene disse oplysninger, for at 
Lyngby Storcenter Konto kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudtog, 
betalingsoversigter og lignende. 

 
at     de oplysninger, som jeg giver Lyngby Storcenter Konto i forbindelse med en ansøgning om en 

kontoaftale med kontokort m.v. må opbevares og edb-registreres i Lyngby Storcenter Kontos interne 
kredit- og administrationssystemer. Hvis Lyngby Storcenter Konto afslår min ansøgning om en 
kontoaftale med kontokort, så tilintetgøres oplysningerne. 

 
at     godkender Lyngby Storcenter Konto min ansøgning om en kontoaftale med kontokort, så opbevares 

oplysningerne, så længe mit kundeforhold består. Ifølge lov om hvidvask skal Lyngby Storcenter Konto 
opbevare dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år efter transaktionens 
gennemførelse. Lyngby Storcenter Konto har også pligt til at opbevare dine identitetsoplysninger i op til 
5 år, efter dit kundeforhold er ophørt. 

 
at     Lyngby Storcenter Kontos revisorer kan få adgang til oplysninger om mig og mit kundeforhold i 

forbindelse med, at de gennemfører interne kontroller hos Lyngby Storcenter Konto. 
 
at     misligholder jeg mine forpligtelser over for Lyngby Storcenter Konto, kan Lyngby Storcenter Konto 

indberette mig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, 
der gælder herfor. Ligesom Lyngby Storcenter Konto i forbindelse med misligholdelse kan spærre 
udstedte kontokort uden varsel. 

 
Lyngby Storcenter Kontos Almindelige bestemmelser for behandling af personoplysninger og markedsføring 
gælder for samtykket. Jeg er blevet informeret om, at teksten indeholder lovpligtig og nødvendig information. 
Jeg kvitterer på ansøgningsskemaet for at have modtaget, læst og accepteret denne samtykkeerklæring samt 
de Almindelige bestemmelser for behandling af personoplysninger og markedsføring. 

 
Hvis Kunden mister bestemmelserne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan de findes på Lyngby 
Storcenter Kontos hjemmeside. Ligesom de kan fås ved henvendelse til Lyngby Storcenter Konto. 


