
DATASKYDDSPOLICY 

 

 
 

1. ÖVERGRIPANDE 
  
1.1. Approva AB, org 559168-7693   

 
1.2. Approva behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet. För att på bästa möjliga sätt 

kunna värna om din integritet har vi upprättat förevarande policy som förklarar hur vi samlar in och använder dina 
personuppgifter. Förevarande policy förklarar också vilka rättigheter du som kund har och hur du kan nyttja dessa. 
 

1.3. Genom att använda Approvas tjänster accepterar du förevarande Dataskyddspolicy och enligt den även vår 
behandling av dina personuppgifter. Det är därför av stor vikt att du som kund läser och förstår förevarande policy 
innan du ingår avtal med oss. 
 

2. Vilken information samlar Approva in? 
 

2.1. Approvas användande av personuppgifter går att dela in i två kategorier; 
 

i. Personuppgifter som du själv lämnar till Approva, och 
ii. uppgifter som vi samlar in om dig. 

 
 

2.2. Om du vill ansöka om att bli kund hos oss måste du lämna in ett antal uppgifter om dig själv. Exempel på sådana 
uppgifter är; 
 

i. Person- samt kontaktinformation, såsom personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer etc. 
ii. Finansiell information, såsom inkomst, utgifter, anställningsform och arbetsgivare. 

iii. Annan information, såsom kontonummer och extern bank. 
 

2.3. Utöver information som du lämnar om dig själv, inhämtar vi även extern information om dig i samband med att 
du anhåller om att bli kund hos oss. Exempel på sådana uppgifter är; 

i. Person- samt kontaktinformation, såsom folkbokföringsadress, personnummer och namn. De uppgifter 
som du själv har angett kontrolleras alltid mot tredje part. Kontrollen mot tredje part syftar till att 
försäkra att ingen obehörig använder sig av dina personuppgifter. 

ii. Finansiell information, såsom inkomsthistorik, andra krediter samt annan historik. 
iii. Historisk information såsom om du tidigare har varit kund hos Approva eller har ett befintligt 

engagemang hos oss. Vi granskar historisk information för att se om du har någon kredithistorik hos oss. 
Vi strävar efter att kunna erbjuda bättre villkor för återkommande kunder med bra kredithistorik. 

iv. Enhetsinformation såsom IP-adress och webbläsare. 
 

3. På vilket sätt använder vi information om dig? 
 

3.1. De uppgifter som vi inhämtar eller de uppgifter som du lämnar är oftast nödvändiga för att du som kund ska 
kunna ingå ett avtal med oss och därmed utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Därutöver kan 
informationsanvändningen vara nödvändig för andra berättigade intressen vilka återges nedan; 
 



i. För att Approva ska fullfölja sina legala åtaganden i enlighet med gällande regelverk och praxis. Bland 
annat stipulerar lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt bokföringslagen 
att vissa typer av personuppgifter ska sparas och lagras. 

ii. För att kunna förbättra våra tjänster och annan affärsutveckling. Genom användandet av personuppgifter 
har vi möjlighet att förbättra våra kreditprocesser, våra produkter och tjänster och för att förhindra att 
våra produkter nyttjas för bedrägerier. 

iii. För att kunna analysera risker och kreditstatistik. 
iv. För att effektivt kunna kommunicera med dig som kund.  Genom att du lämnar kontaktuppgifter till oss 

kommer vi att kunna översända relevant information till dig, såsom ditt kreditengagemang. 
Informationen kan komma att tillhandahållas via post, elektroniska kommunikationskanaler, mail och 
telefon.  

 
4. Vilka kan vi komma att dela din information till? 

 
4.1. Under vissa omständigheter kan vi komma att föra över, eller dela din information med tredje part.  Överföring 

eller delning av din information kommer emellertid endast att ske under de omständigheter som listas nedan. För 
de fall vi delar din information med tredje part, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att säkerställa att dina data hanteras säkert med hög skyddsnivå vid överföring eller delning. 
 

i. Under vissa omständigheter kan vi komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller 
underleverantörer som ett led i våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som 
framgår i förevarande Dataskyddspolicy. 

ii. Under vissa omständigheter kan vi komma att dela din information med förmedlaren som har förmedlat 
ditt lån till oss. För de fallen så sker, är båda parter personuppgiftsansvariga. 

iii. Under vissa omständigheter kan vi komma att dela din information med kreditupplysningsföretag och 
leverantörer av liknande tjänster för att bedöma din kreditvärdighet. Detta kan ske när du ansöker om en 
av våra produkter eller tjänster, samt för att bekräfta din identitet och adress. De kreditupplysningsföretag 
vi samarbetar med för närvarande är; 

a. Bisnode, Rosenborgsgatan 4–6, 169 74 Solna 
iv. Under vissa omständigheter kan vi komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom 

polisen, Skatteverket, behörig tillsynsmyndighet eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det i 
enlighet med gällande lagar eller för de fall du som kund gett ditt godkännande till detta.  

v. Under vissa omständigheter kan vi komma att lämna information om dig till tredje part för det fall att vi 
säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, och en potentiell säljare eller köpare efterfrågar sådana 
uppgifter. 

vi. Under vissa omständigheter kan vi komma att lämna information om dig till tredje part för det fall 
Approva eller en väsentlig del av Approvas tillgångar förvärvas av en tredje part. 

 
4.2. Observera att Approva inte under några omständigheter får sälja dina personuppgifter till tredje part utan att du 

givit ditt uttryckliga medgivande till en sådan försäljning. 
 

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
  

5.1. Vi sparar aldrig information om dig längre än nödvändigt. Vi sparar din information endast så länge som det krävs 
för att kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund och så länge det krävs i enlighet med 
gällande regelverk och praxis. För de fall vi sparar information om dig för andra syften än för våra kontraktuella 
åtaganden, såsom för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism, bokföring och 
regulatoriska kapitalkrav, sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för 
respektive syfte. 
 
 
 



6. Var behandlar vi dina personuppgifter? 
 
6.1. Vi strävar alltid efter att behandla din information inom EU/EES. Det är av stor vikt för oss att din information 

skyddas på ett adekvat sätt, därför vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att din data hanteras säkert och med en god skyddsnivå. 
 

7. Vilka rättigheter har du som kund? 
 

7.1. Som kund har du rätt till att få tillgång till din information. För de fall du så önskar har du rätt att kostnadsfritt 
begära att få en kopia på de uppgifter vi har om dig. 
 

7.2. Som kund har du rätt att själv kunna korrigera felaktig och/eller ofullständig information. 
 

7.3. Som kund har du rätt att anhålla om få din information att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina 
personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Observera att det 
emellertid kan finnas legala skyldigheter för Approva, som hindrar oss från att omedelbart kunna radera delar av 
din information. 
 

8. Använder vi oss av cookies? 
 

8.1. Vi använder oss av cookies och liknande spårningstekniker för att kunna erbjuda dig som kund en skräddarsydd 
och användarvänlig onlineupplevelse. 
 

8.2. För mer information om hur vi använder cookies besök vår hemsida. 
 

9. OM OSS 
 

9.1. Approva AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559168-7693 
 

9.2. Approva arbetar aktivt för att hantera din information med största möjliga försiktighet. Vi lägger stort fokus på att 
dina personuppgifter används på ett adekvat sätt, och lagras med god säkerhet. Eftersom vi tar datahantering på 
stort allvar, har vi en välutbildad kundservice med god kunskap på dataskyddsfrågor. För de fall du har några 
frågor eller funderingar rörande personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till vår kundservice. 
 

9.3. Approva följer svensk dataskyddslagstiftning. 
 

9.4. Besök www.approva.se för mer information om Approva 
 

9.5. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-12-17  


