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Møns Banks pol it ik for  dataet ik  

 

Indledning og 

formål: 

 

I medfør af Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kredit-
institutter og fondsmæglerselskaber m.fl. § 135 d har Møns 
Bank udarbejdet en skriftlig politik for dataetik. 

For Møns Bank er det væsentligt, at bankens kunder og 
omverden kan have tillid til bankens etiske håndtering af data. 
Med Møns Banks politik for dataetik gøres tilgangen til 
håndtering af data tydeligere. 

Formålet med politikken er at beskrive, hvordan Møns Bank 
arbejder med dataetik og dataanvendelse, herunder de 
principper, der er gældende for Møns Banks måde at behandle 
data på en etisk, ansvarlig og gennemsigtig måde. Herudover 

sætter politikken en ramme for Møns Banks dataetiske adfærd. 

I den henseende suppleres politikken af Møns Banks politik og 
vilkår for behandling af personoplysninger, politik for sund 
virksomhedskultur og redegørelsen for samfundsansvar (CSR), 
IT-sikkerhedspolitik og IT-risikostyringspolitik. 

Møns Banks politik for dataetik tager udgangspunkt i bankens 

kunder, og omhandler således udelukkende brug af de 
kundedata, som banken indsamler og behandler. 

 
Indhold: 
 

Politikken indeholder følgende afsnit: 
 

• Indledning og formål 
• Bankens dataetiske principper 

• Anvendelse af data 
• Dataetik 
• Personalisering af produkter og tjenesteydelser 
• Ansvar og opfølgning 
• Kontrol og rapportering 
• Godkendelse 

 

Bankens dataetiske 

principper: 

 

1. Selvbestemmelse 
For at kunne sikre kundernes selvbestemmelse over de data, 
vi opbevarer om dem, arbejder Møns Bank vedvarende med, 
at data behandles så struktureret som muligt, så vi altid ved, 
hvilke data vi opbevarer om den enkelte kunde. 

2. Tillid 

For Møns Bank er det væsentligt, at Møns Banks kunder og 
omverden har stor tillid til Møns Banks evne til at opbevare 
deres data. Respekten for Møns Banks kunders og 
medarbejderes privatliv er en grundlæggende værdi for Møns 
Bank, og Møns Bank værner om retten til beskyttelse af 
privatlivets fred.  

3. Ansvarlighed 

I Møns Bank indsamler og opbevarer vi store mængder af 
data, herunder personoplysninger. Derfor er vi i Møns Bank 
også bevidste om vores betydelige dataansvar, samt at 
anvendelse af data sker på en ansvarlig måde.  
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4. Lighed og retfærdighed 
I Møns Banks databehandling bestræber vi os på at skabe en 
retfærdig balance i forhold til blandt andet kategorisering af 
kunder. 

5. Progressivitet 

Som en del af den finansielle sektor handler Møns Banks brug 
af data meget om teknik, men det har i høj grad samtidig 
juridiske og samfundsmæssige implikationer i forhold til 

omverdenen. Blandt andet samarbejder vi med 
myndighederne og lever op til vores forpligtigelser om at stille 
data til rådighed, når Møns Bank anmodes herom. Møns Bank 
samarbejder også med myndighederne i forhold til 

bekæmpelse af hvidvask og anden kriminalitet, hvor vi 
indberetter relevante oplysninger. 
 

Anvendelse af 

kundedata: 

 

I Møns Bank indsamler og opbevarer vi store mængder af 
data, herunder personoplysninger. Derfor er vi i Møns Bank 
også bevidste om vores betydelige dataansvar, samt at der er 
tillid til, at vores anvendelse af data sker på en ansvarlig 

måde. Vi ønsker at være tydelige med, hvilket grundlag vi 
anvender data på, og hvordan vi prioriterer vores indsats for 
databeskyttelse. 
 

 

Dataetik:  

 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i Møns Banks 
data-opbevaring over for den enkelte kunde for at sikre 
kundens integritet. Møns Banks kunder skal således til enhver 
tid kunne få at vide, hvilke persondata Møns Bank opbevarer 
om dem, hvordan de opbevares, og hvad de bruges til. 

For at kunne sikre kundernes selvbestemmelse over de data, 
vi opbevarer om dem, arbejder Møns Bank vedvarende med, 

at data registreres og opbevares så struktureret som muligt, 
så vi altid ved, hvilke data vi opbevarer om den enkelte kunde. 

Desuden sikrer Møns Bank blandt andet, at disse data ikke 
opbevares i et længere tidsrum, end det er nødvendigt til de 

formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. 
 

 Tilvejebringelse af data 

Møns Bank indsamler og opbevarer kun data, som er 
nødvendig forretningsmæssigt eller for at overholde 
myndighedskrav, og som Møns Bank lovligt kan behandle.  
 
Det skal altid sikres, at indsamlingen af data, der er 
personhenførbar, sker på et lovligt grundlag, som blandt andet 

kan være i henhold til lovgivningen eller på baggrund af aftale 
med eller samtykke fra kunden. 
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 Fokus på omverdenen  
Møns Bank har foruden vores kunderelationer en bred 
berøringsflade i omverdenen. Derfor er vi i Møns Bank 
bevidste om, at vi også har et bredere ansvar, når det 
kommer til etisk korrekt databehandling. 

 
 
 

Tredjeparters databehandling 
I Møns Banks samarbejde med tredjeparter, fx BEC, Nets og 

Værdipapircentralen, sikrer Møns Bank, at der i lige så høj 
grad værnes om kundernes data, som vi selv gør. 

Møns Bank indgår databehandleraftaler med relevante 
tredjeparter og kontrollerer, at tredjeparterne overholder Møns 

Banks krav til dem, herunder politik for dataetik. 

Møns Bank sælger ikke kundedata eller anden data til 
tredjeparter. 

 

Personalisering af 
produkter og 
tjenesteydelser: 

 

Banken anvender kundedata forretningsmæssigt på følgende 
områder: 

• Kreditvurdering. Banken foretager via BEC’s 

kreditscore model, en automatisk kreditvurdering. 

Denne vurdering indgår i bankens beslutningsgrundlag 
for ydelse af lån og kreditter.  

• Hvidvaskrisiko. Myndighederne har offentliggjort en 
række indikationer for forhøjet hvidvaskrisiko. 
Eksempelvis produkttyper, særlige brancher, 

statsborgerskab og bopælsland. Disse indikatorer 
benytter banken til en automatisk kategorisering af 
kunderne i forhold til hvidvaskrisiko. 

• Bankens fordelsprogram. Banken benytter kendskabet 
til kundens Møns Bank aktiebeholdning, som grundlag 
for at kunne tilbyde særlige produkter og rabatter 
ifølge bankens Pluskunde fordelsprogram. 

• Rådgivning. Banken benytter kendskabet til kundens 
økonomiske forhold og produkter til at yde den bedst 
mulige rådgivning. 

 

Ansvar og 

opfølgning: 

 

Bestyrelsen har fastsat og fastlægger de overordnede 
dataetiske retningslinjer for bankens anvendelse af data i 
denne politik. Bestyrelsen vurderer efter indstilling fra 
direktionen løbende og mindst en gang årligt, om politikken 
skal ajourføres. 

Denne politik forpligter alle medarbejdere i Møns Bank. Alle 

afdelingsledere har et særligt ansvar og skal gå forrest som et 
godt eksempel samt sikre, at alle medarbejdere kender til og 
efterlever denne politik, samt retningslinjer og 
forretningsgange på området. 

Møns Bank prioriterer således, at medarbejdere er 
velinformerede om dataetik, datasikkerhed og korrekt omgang 

med persondata, blandt andet gennem løbende uddannelse i 

GDPR persondatareglerne. 

Det daglige arbejde med dataetik foregår i bankens relevante 
forretningsområder. 
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Direktionen har ansvaret for, at denne politik er implementeret 
i Møns Banks daglige drift. 
 

Kontrol og 

Rapportering: 

 

Møns Banks arbejde med dataetik skal indgå som en 
integreret del af bankens kontrolmiljø i 1’st line. Bestyrelsen 

og direktionen skal på årlig basis modtage en rapportering, 
der beskriver det udførte arbejde, herunder kontroller i 
relation til dataetik. Derudover skal bankens compliance- og 

risikoansvarlige efter en forudgående årlig risikovurdering 
inddrage dataetik i sine årsplaner for henholdsvis 
risikostyrings- og compliancefunktionen. 
 

Der foretages endvidere supplerende kontrol og rapportering i 
relation til nærværende politik, jf. bestemmelser herom i 
bankens politik for behandling af persondata og politik for IT-
sikkerhed og -risikostyring samt tilhørende forretningsgange. 

Møns Bank skal i henhold til Bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. § 
135 d redegøre for Møns Banks politik for dataetik i 

årsrapportens ledelsesberetning.  
 

Godkendelse: 

 
Bestyrelsen godkender politikken efter indstilling fra 
direktionen. 

  

 

Stege, den 21. december 2021 
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