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Moneyflow Samtykkeerklæring
Formålet med dette samtykke
I forbindelse med din ansøgning om et Moneyflow Erhvervslån skal vi kunne lave en løbende
kreditvurdering af din virksomhed. For at kunne gøre dette, skal vi bruge dit samtykke til at indhente
og behandle data om din virksomhed.
Hvis du har spørgsmål til Samtykkeerklæringen, må du endelig sige til. Vi sidder klar til på
78 73 32 07 og kontakt@moneyflow.dk.

Samtykke
Du giver hermed samtykke til, at Moneyflow Group ApS, som dataansvarlig, må indhente og behandle
alle relevante oplysninger om 64ux IVS i forbindelse med din låneansøgning.
De typiske oplysninger, som vi indsamler og behandler, omfatter: navn, adresser, email-adresser,
telefonnumre, CPR-nr, CVR-nr, regnskabsdata, bankdata, nøgletal og evt. registreringer i
debitorregistre og samhandelsdata.
Vi indhenter typisk oplysningerne fra Billy ApS, offentlige registre/databaser som eksempelvis virk.
dk, e-skat.dk og tingbogen/personbogen, og skyldnerregistre. Når du har givet dit samtykke, vil data
automatisk blive indhentet fra disse parter som led i din låneansøgning.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage. Eventuelle aktive lån skal dog være
afsluttet først, hvilket kan gøres ved frivillig indbetaling.
Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, skal du blot sende en email til samtykke@moneyflow.dk,
fra den email-adresse der er tilknyttet Moneyflow, hvori du skriver dit navn, CVR-nr. og at du ønsker at
trække dit samtykke til databehandling tilbage.
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Første side. Der er kun 1 mere.

Rettigheder
Persondataloven giver dig disse rettigheder:

»» Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk
databehandling (§§ 28 og 29).
»» Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
»» Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
»» Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige,
vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).

Derudover skal du vide, at hvis du synes vi gør noget forkert, så kan du klage over vores behandling af
personoplysninger hos
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, eller via dt@datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig
Moneyflow Group ApS
Bredgade 33C, st.
1260 København K

CVR-nr. 39228327
samtykke@moneyflow.dk
78 73 32 07

Underskrift
Du underskriver samtykkeerklæringen digitalt med NemID. Underskrift med NemID er gyldig på
samme niveau som en helt almindelig underskrift.
Når du har skrevet under, modtager du automatisk en kopi af samtykkeerklæringen.
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Sidste side. Det var det.

