
                                                                        
 

Information til dobbeltkunder i Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank 

   

 
Notifikation vedrørende kundeoplysninger 

 
1 Baggrund 
I forbindelse med indgåelsen af aftalen om fusion af Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S (”Institut-
terne”) gennemførte Sparekassen Vendsyssel en lovpligtig undersøgelse af, om der ultimo maj 2021 var sam-
menfald mellem kunder med et nettoindlån i de to Institutter på over dækningsbeløbet i henhold til indskyder- 
og investorgarantiordningen (EUR 100.000). Sparekassen Vendsyssel gennemførte herudover en stikprøvevis 
gennemgang af Jutlander Bank A/S’ eksponeringer samt en gennemgang af en række udvalgte større ekspone-
ringer.  

Undersøgelserne indebar blandt andet, at Sparekassen Vendsyssel fik adgang til visse kundeoplysninger i Jut-
lander Bank A/S, herunder en række personoplysninger. 

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen skal vi derfor oplyse dig om følgende:  

2 Dataansvarlig 
Sparekassen Vendsyssel er selvstændige dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som Spare-
kassen Vendsyssel foretog.  

Har du spørgsmål til behandlingen af dine data, er du velkommen til at kontakte Sparekassen Vendsyssels da-
tabeskyttelsesrådgiver (DPO) på akp@sparv.dk eller Jutlander Banks DPO på jvh@jutlander.dk. 

3 Formål 
Behandlingens formål var – som beskrevet ovenfor – at få bekræftet visse forhold hos Jutlander Bank A/S som 
led i gennemførelsen af fusionen, herunder at vurdere Jutlander Bank A/S’ eksponeringer samt at fastslå even-
tuelt kundesammenfald.  

4 Retsgrundlag 
Behandlingen var nødvendig for at gennemføre fusionen. Sparekassen Vendsyssel behandlede således person-
oplysningerne på baggrund af en legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i persondata-
forordningen, samt på baggrund af et lovkrav, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.  

5 Oplysninger 
Behandlingen af personoplysninger omfattede følgende kategorier:  

 Stamoplysninger 
 Finansielle oplysninger 

 
6 Modtagere af personoplysninger 
Adgang til kundeoplysningerne blev begrænset i videst muligt omfang, således at kun enkelte personer, som 
var med at gennemføre undersøgelserne forud for fusionen, havde adgang til oplysningerne.  

7 Tidsrum 
Sparekassen Vendsyssel havde alene adgang til oplysningerne i en kort periode, hvor forhandlingerne om fusi-
onen stod på. Efter fusionen vil kundeoplysninger fra Jutlander Bank A/S dog blive overført til Sparekassen 
Vendsyssel som led i fusionen. 

8 Rettigheder 
I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du følgende rettigheder:  

 retten til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig og til at videregive 
denne kopi til en anden dataansvarlig, 

 retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, 
 retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, 



 

  

Side 2 

 retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, 
 retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine per-

sonoplysninger, og 
 retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). 


