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1) Registerförare

2) Person som ansvarar för registerärenden och/eller kontaktperson

3) Registrets namn

4) Ändamål med behandlingen av personuppgifter /    
 registrets användningssyfte

5) Registrets innehåll 

Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB (2331963-9)
Postadress: 00036 Diners Club
Besöksadress: Södra esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Tfn (09) 693 991

Tove Markelin
Postadress: 00036 Diners Club
Besöksadress: Södra esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Tfn (09) 693 991

Kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att
- specificera de registrerade
- sköta uppgifter och tillhandahålla tjänster i anslutning till 
  kreditinstitutsverksamhet
- administrera kontaktuppgifter
- använda uppgifterna för direktmarknadsföring, elektronisk marknadsföring 
  och förmedling av erbjudanden från registerförarens samarbetspartner 
  inom lagens gränser
- sköta skyldigheter i anslutning till förvaring, rapportering och förfrågningar 
  som baserar sig på lag, myndighetsföreskrifter och -anvisningar
- behandlingen av personuppgifter har outsourcats mellan bolagen inom 
  SEB-koncernen
- personuppgifter som inhämtats genom inspelning av samtal kan användas 
  för att verifiera affärstransaktioner samt i intern utbildning 

Uppgifter om den registrerade:
- kundbeteckning / kortnummer
- personbeteckning / FO-nummer
- namn
- språk
- kontaktuppgifter
- hemkommun
- medborgarskap
- civilstånd
- yrke
- uppgifter om arbetsplats
- samhällsställning
- begynnelsetidpunkt för kundrelationen
- kundtyp och klassificering
- prislista som tillämpas på kunden
- kundens bankuppgifter
- förteckning över avtal, uppdrag, ansökningar och tjänster
- betalningsanmärkningar
- avvikande statusuppgifter, t.ex. avliden, dödsbo, omyndig, under 
  intressebevakning etc.
- rättigheter som belastar egendom (t.ex. pantsättning, begränsad 
  äganderätt)
- andra uppgifter som tillhandahållandet av en avtalsenlig tjänst förutsätter
- andra lagbaserade uppgifter (t.ex. handlingar för identifiering av kunden)
- begynnelsetidpunkt för kundrelationen
- uppgifter i anslutning till Club Rewards-prisprogrammet
- direktmarknadsföringsförbud

6) Källor som i regel används för registret Uppgifter inhämtas i regel från
- den registrerade
- befolkningsregistercentralen
- myndigheternas register inom lagens gränser
- Suomen Asiakastieto Oy
- tillfälligt genom inspelning av samtal

7) Ändamål för vilka uppgifter i regel lämnas ut Uppgifter lämnas i regel ut enligt de begränsningar om vilka föreskrivs i 
personuppgiftslagen, den övriga lagstiftningen och avtalet med kunden.

8) Lämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska  
 samarbetsområdet

Registrerade uppgifter lämnas inom lagens gränser till bolag utanför EU som 
hör till samma konsolideringsgrupp, om det är nödvändigt med tanke på 
skötseln av kundrelationen.

9) Principer för skyddet av registret (A) Fysiskt material (förvaringsplats och skydd)
- fysiskt material förvaras i (brandsäkert) utrymme med larm och begränsat 
  tillträde genom passerkontroll
- endast behöriga personer har tillträde

(B) Elektronisk lagrade uppgifter (principer för registrets 
  användarbehörighet och övervakning av användningen samt fysiskt skydd 
  av utrustningen)
- utrustningen är belägen i låst utrymme med larm och begränsat tillträde 
  genom passerkontroll 
- registrering och tillgången till information förutsätter användarbehörighet


