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Lindorff Payment – Integritetspolicy
Lindorff Sverige AB (org. nr. 556209-5363) – nedan ”Lindorff” – erbjuder finansiella tjänster i
form av konsumentkrediter i Sverige i enlighet med tillstånd från Finansinspektionen.
Krediterna erbjuds för att betala inköp som gjorts hos handlare som Lindorff samarbetar
med.
I sin verksamhet samlar Lindorff in och behandlar personuppgifter. Lindorff är
personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Lindorff har över 40 års erfarenhet av att
hantera personuppgifter och vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa att dina personuppgifter hanteras med hög säkerhet och för att säkerställa din
integritet, i enlighet med denna integritetspolicy och personuppgiftslagen (1998:204).
Genom att använda dig av Lindorffs finansiella tjänster samtycker du till att vi samlar in och
behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn. Ta därför god tid på
dig att läsa igenom hela integritetspolicyn.
Insamling av personuppgifter
Lindorff samlar in personuppgifter direkt från dig genom att du lämnar information till Lindorff,
till exempel via webbformulär, e-post eller telefon. Lindorff samlar även in personuppgifter
från andra företag, myndigheter och offentliga register.
De personuppgifter som Lindorff samlar in är:








Information om dig (t.ex. namn och personnummer)
Kontaktuppgifter till dig (t.ex. adress, telefonnummer, e-post-adress)
Kreditinformation (t.ex. uppgifter om inkomst, tillgångar och betalningsanmärkningar)
Information om tidigare köp och kreditansökningar samt betalningshistorik
Information om ditt köp hos handlaren (varor/tjänster, pris och andra avtalsuppgifter)
Registerinformation för att utföra kontroller enligt penningtvättslagstiftningen
Enhetsinformation (ip-adress och annan teknisk information om din enhet)

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter hos Lindorff omfattar bland annat registrering, lagring,
sammanställning, utvärdering och analys av uppgifterna inför, under och efter ditt avtal med
Lindorff samt för affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och riskhantering.
De personuppgifter vi samlar in används för följande ändamål:











För att fastställa din identitet
För att kunna kontakta dig
För att kunna besvara frågor från dig om Lindorffs tjänster
För att genomföra en automatisk kreditbedömning innan kredit beviljas
För att administrera avtalet mellan dig och Lindorff
För att förbättra och utveckla Lindorffs tjänster
För att följa upp, analysera och förbättra kreditbedömningar och andra
affärsprocesser
För att ta fram avidentifierade analyser för bedömning av kreditrisker
För att förhindra felaktigt eller bedrägligt användande av Lindorffs tjänster
För att Lindorff ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag (t.ex. för bokföring och
för kontroller enligt penningtvättslagstiftningen).
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Personuppgifterna lagras och behandlas under den tid som det är nödvändigt för att uppnå
de ändamål som anges ovan. Lindorff raderar eller anonymiserar personuppgifter när
Lindorff inte längre behöver uppgifterna för ändamålen.
Överföring av personuppgifter
Personuppgifter kan i vissa fall överföras till eller delas med företag eller myndigheter. När
personuppgifter överförs till annan än Lindorff sker behandlingen av personuppgifter med
hög säkerhet och enligt gällande lagstiftning.












Bolag i samma koncern som Lindorff
- I syfte att kunna ingå, fullgöra och administrera avtalet med dig, för att utveckla
Lindorffs tjänster samt för att kontrollera uppgifter kan personuppgifter överföras
från Lindorff till anda bolag inom Lindorff-koncernen. Vid sådana tillfällen
fortsätter personuppgifterna att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Lindorff Payment Services AB
- Efter att krediten beviljats överlåts fordran till Lindorff Payment Services AB
(559037-7676), ett företag inom Lindorff-koncernen. Lindorff kommer även efter
en sådan överlåtelse administrera avtalet i förhållande till dig, på uppdrag av
Lindorff Payment Services AB. I samband med överlåtelsen till Lindorff Payment
Services AB överförs även personuppgifter till Lindorff Payment Services AB, i
syfte att fullgöra och administrera avtalet med dig. Lindorff Payment Services AB
behandlar personuppgifterna på samma sätt som anges i denna integritetspolicy.
Leverantörer
- I syfte att kunna ingå, fullgöra och administrera avtalet med dig, för att utveckla
Lindorffs tjänster samt för att kontrollera uppgifter kan personuppgifter överföras
från Lindorff till Lindorffs leverantörer. Vid sådana tillfällen fortsätter
personuppgifterna att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Handlare
- Personuppgifter kan överföras till den handlare som du har gjort ditt inköp hos.
Efter en sådan överföring ansvarar handlaren för behandlingen av
personuppgifterna som handlaren tagit emot.
Myndigheter
- Personuppgifter kan överföras till myndigheter, t.ex. tillsynsmyndigheter.
Personuppgifter behandlas i sådana fall enligt myndighetens personuppgifts- och
sekretessregler.
Kreditupplysningsbolag
- Lindorff skickar personuppgifter till kreditupplysningsbolag i syfte att inhämta
kreditupplysningsinformation innan kredit beviljas. Vid sådana tillfällen fortsätter
personuppgifterna att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

All behandling av personuppgifter sker inom EES (Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet) där skyddet för personuppgifter motsvarar det som följer av svensk lag.
Lindorff kommer inte sälja eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till företag eller
myndighet i annat fall än när så anges i den här integritetspolicyn eller om det krävs enligt
gällande lagstiftning.
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Säkerhet
Lindorff har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter så att dessa inte går förlorade, utnyttjas i strid med denna integritetspolicy
eller missbrukas på annat sätt. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas i
affärssystem i en säker driftsmiljö. Endast behöriga personer inom Lindorff har tillgång till
dina personuppgifter.
Registerförfrågan
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig egenhändigt undertecknad
begäran, att få ta del av vilka uppgifter om dig som behandlas och varifrån uppgifterna har
hämtats. Du har också rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
För att få ett utdrag ur vårt register eller begära rättelse av felaktiga personuppgifter kan du
skicka ett brev till:
Lindorff Sverige AB
Att. Personuppgiftsombudet
412 93 Göteborg

