PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR FINANSKOLLEN I SVERIGE AB
Finanskollen i Sverige AB, (även ”BättreLån”, ”vi”, eller oss”), är en kreditförmedlare som
under varumärket BättreLån tillhandahåller en förhandlingstjänst till konsumenter för erhållande av ränteindikationer på bolån och krediter hos de banker och kreditgivare som
BättreLån samarbetar med, (”Tjänsten”). Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss.
Din integritet är viktig för oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver:
•
•
•
•

vilken behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet,
ändamålen med behandlingen,
vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och
dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Definition av personuppgift
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift
eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Personuppgifter som behandlas
Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:
⋅ namn
⋅ adress
⋅ e-postadress
⋅ telefonnummer
⋅ IP-adress
⋅ personnummer samt
⋅ andra personuppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten.
När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt, t. ex:
⋅
⋅

information om din användning av Tjänsten och
tekniska data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till vår webbplats, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda,
typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

BättreLån kan komma att spela in telefonkontakt vi har med dig. Detta gör vi för att kunna
visa att vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter och för att säkerställa kvalitén
på Tjänsten.
Vi kan från tid till annan ta emot och behandla personuppgifter från andra källor inom ramen
för Tjänsten. Till exempel inhämtar vi kreditupplysningsinformation från Bisnode om bland
annat betalningsanmärkningar, skuldsaldo, folkbokföringsadress, fullständigt namn,
score/rating, deklarerad inkomst, civilstånd och fastighetsinnehav. Detta görs för att säkerställa och validera den information som du lämnat till oss inom ramen för tjänsten.

De personuppgifter som vi uppmanar dig att fylla igenom vår blankett för avtal/ansökan är
obligatoriska, att du lämnar dessa uppgifter är således en förutsättning för att du ska kunna
ingå avtal med oss.
Platstjänster
Du som accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kan samtycka till att vi löpande samlar
in detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge
dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen
av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom artiklar och annonser
som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter
om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta
eller meddela oss om att du återkallar ditt samtycke.
Ändamål med behandlingen
Vi avser att behandla informationen för följande ändamål:
⋅ för att tillhandahålla Tjänsten,
⋅ för att säkerställa kundkännedom,
⋅ för att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten,
⋅ för att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms eller e-post), med information om våra tjänster,
⋅ för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren,
⋅ för att förbättra och utveckla Tjänsten samt att analysera din användning av Tjänsten,
⋅ för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,
⋅ för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten
samt för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten och
⋅ för att fullgöra förpliktelser enligt lag.
Överföring av personuppgifter
Vi vill aldrig besvära dig som kund i onödan och därför begär vi fullmakt som bl. a. omfattar
rätt för oss att från tredje part (till exempel en bank) erhålla rapporter om status på ditt
ärende. Exempel på status: när ett bolån är under bearbetning, avslagits eller utbetalats.
Förtydligande: Kreditgivare och banker kommer att rapportera till oss med information gällande din ansökan. Information som tredje part kan skicka till oss är bl.a. om ansökan är beviljad eller fått avslag, om eventuella kompletterande uppgifter krävs och vilka dessa är, vilket belopp, ränta och återbetalningstid som beviljats, tidpunkt banken mottagit skuldebrev
och tidpunkt då lånet betalats ut.
Vi kan komma att överföra delar av dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför
EU/EES förutsatt att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet. T.ex. kan personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land.
Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder flera olika IT-tjänster och system i vår verksamhet. Vissa system använder
molnlösningar som innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar dina personuppgifter i enlighet med våra

instruktioner. Vi samarbetar endast med personuppgiftsbiträden som uppfyller kraven utifrån
gällande personuppgiftslagstiftning.
Vi lämnar ut dina personuppgifter till de kreditupplysningsinstitut med vilka vi från tid till
annan samarbetar med (för närvarande Bisnode AB). Vi lämnar också ut dina personuppgifter
till den kreditgivare du väljer att gå vidare med och de leverantörer av IT-tjänster som vi anlitar för att administrera våra databaser. Vi kan också komma att verifiera de uppgifter du har
lämnat med myndigheter och nummerupplysningsföretag.
Gallring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med
behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att dina personuppgifter
endast bevaras till dess att våra samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.
Rättelse, radering och dataportabilitet
Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag
med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Härutöver har du rätt att
påkalla att vi överför dina personuppgifter till av dig utpekad part. Begäran enligt detta
stycke måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av dina personuppgifter.
Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar
dina personuppgifter. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.
Legala förfrågningar och förebyggande av skada
Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till
exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt
för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet eller skada. Detta gör vi för att vi ska kunna
skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker om vi bedömer att så krävs enligt tillämplig lag.
Cookies och liknande teknik
Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som
användare. För information om hur du kan förhindra användandet av cookies ber vid dig att
vända dig till din leverantör av webbläsare.
Sociala plug-ins
När du använder Tjänsten kan du erbjudas att dela information från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som
t.ex. en gillaknapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din
webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

datum och tid för ditt besök,
Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker,
din IP-adress,
vad du använt för webbläsare,
vad du använt för operativsystem,
ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tilllämpligt, ditt för- och efternamn och
⋅ om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins. I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt medium. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera
sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.
Kreditupplysning
Beställning av en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag görs endast efter godkännande från dig. En beställning innebär att kreditupplysningsföretaget registrerar en så
kallad omfrågning på dig. Detta görs för att säkerställa och validera den information som du
lämnat till oss inom ramen för tjänsten.
Ändringar i personuppgiftspolicyn
Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på vår hemsida. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi
även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.
Tillsynsmyndighet - Datainspektionen
Om du anser att BättreLån bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att
vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information
om hur du går tillväga.
Lagval och tvistlösning
Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av
Tjänsten regleras av svensk lag. Eventuell tvist ska lösas av svensk allmän domstol, om inte
annat följer av tvingande lag.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Finanskollen i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som
sker inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor
om vår behandling, vänligen kontakta oss enligt nedan.
Finanskollen i Sverige AB
Fiskaregatan 44A 3tr
392 31 Kalmar
E-postadress: info@battrelan.nu

Telefon: 0480- 98 05 90

