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 SIDE 1 

Denne orientering om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Mastercard Payment Services DenmarkK A/S (”vi”, ”os”) behandler (dvs. indsamler, 

anvender, deler og på anden vis behandler) dine personlige oplysninger i forbindelse med din brug af Overførselsservice (OS). 

 

Som dataansvarlig er Mastercard Payment Services forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Vores mål er, at du skal føle dig sikker. Vi anerkender og 

respekterer vigtigheden af dit privatliv, når vi behandler dine personlige oplysninger. 
 

Mastercard Payment Services behandler alle personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med denne orientering om beskyttelse af personlige oplysninger 

samt gældende lovgivning. 

 

1. Hvem er vi?  
Ansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger er: 
 
 
Mastercard Payment Services Denmark A/S 
 
Arne Jacobsens Allé 13 
 
2300 København S 
 
CVR-nr. 40695869 
 
+45 80 81 06 66 
 
Kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesansvarlige er: 
 
Emailadresse: mpsprivacy@mastercard.com  
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 SIDE 2 

2. Beskrivelse af behandlingen 

Du finder oplysninger om, hvordan Mastercard Paymentservices behandler dine data nedenfor. 

 

Formål Kategorier af personlige 

oplysninger 

Kilde Juridisk grundlag Dataopbevaring Modtagere 

Formålet med 

databehandling er at 

overføre penge. 

Mastercard Payment 

Services behandler 

følgende kategorier af 

personlige oplysninger om 

dig: 

 

 
Almindelige personlige 

oplysninger: 
 

CPR-nummer eller 

kontooplysninger samt 

oplysninger vedrørende 

betalingen. 

Mastercard Payment 

Services indsamler dine 

personlige oplysninger fra 

følgende kilde(r): 

 

 
a)  Indbetaleren, som kan 

være en arbejdsgiver 
 

b)  NemKonto, hvis du har 

tilvalgt denne løsning 
 

c)  Din bank 

Mastercard Payment 

Services behandler dine 

personlige oplysninger på 

følgende juridiske grundlag: 

 

 

Artikel 6, stk. 1(f) 
 

Nødvendigt for aftalen 

mellem indbetaler og 

betalingsmodtager 

(normalt en medarbejder) 

 

 

Artikel 9, stk. 2(f) 
 

Nødvendigt med henblik på at 

fastlægge, forsvare eller gøre 

retskrav gældende. 

Mastercard Payment 

Services opbevarer dine 

personlige oplysninger i 

fem år plus indeværende år 

fra betalingsdatoen for at 

overholde vores 

forpligtelser vedrørende 

bogføring. 

Mastercard Payment 

Services deler dine 

personlige oplysninger med: 
 

Indbetaleren, som kan 

være en arbejdsgiver 

Din bank 

Leverandører, vi 

samarbejder med om 

tjenesten 

 

 

Mastercard Payment 

Services deler ikke det 

CPR- nummer, der er 

tilknyttet NemKonto, i 

Overførselsservice 

 
 

3. Behandling af personoplysninger i anonymiseret form til brug for statistiske formål 

For at øge brugervenligheden og udbredelsen af Overførselsservice, indsamler Mastercard Payment Services tillige til eget brug statistiske oplysninger, der 

belyser, hvordan Overførselsservice  bruges og fungerer, og hvilke funktioner der måtte være behov for at forbedre. Dine data analyseres ikke på individniveau, 

men data opsamles i anonymiserede statistikker. 
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 SIDE 4 

4. Hvad er dine rettigheder?  

Du har følgende rettigheder:  

 

• Du er berettiget til at anmode om indsigt i og rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger. 

• Du er berettiget til at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger. 

• Du er berettiget til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. 

• Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. 

o Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. 

• Du er berettiget til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

• Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet. 

 

Du kan udøve dine rettigheder på: 

 

https://www.mastercardpaymentservices.com/gdpr  

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger forbundet med disse rettigheder. Der er derfor ingen garanti for, at du har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette 

afhænger af de specifikke omstændigheder for behandlingsaktiviteten. 
 

 

 

Sidst opdateret: 5. august 2021 
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