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Sekretessmeddelande 
 

Att vara öppen och ge tillgänglig information till dig om hur vi ska använda dina personuppgifter ("Din 

information") är en av huvudprinciperna för GDPR. Nedan ser du sekretesspolicy som gäller för ditt avtal med 

Elavon. 

Alla ord och fraser som inte specifikt definieras nedan ska ha samma betydelse som anges i avtalet. 

Med ”Din information” avser vi den personliga och finansiella informationen vi får från dig eller från tredje part 

(exempelvis kreditupplysningsföretag eller bedrägeribekämpningsorgan, gemensamma kortinnehavare, dina 

anställda eller tjänstemän på dina företag, andra organisationer som har introducerat oss, eller som agerar för 

din eller vår räkning) som, om du är en enskild näringsidkare eller ett partnerskap, kan relatera till dig och/eller 

dina affärspartners, garanter och om du är ett företag eller kommanditbolag, kan relatera till dina tjänstemän, 

aktieägare, partners, ägare, garanter. 

 

Hur använder vi din information? 
 

Vi använder din information för följande syften: 
 

Syfte: Rättslig grund för behandling: 

Där det är nödvändigt för att använda din information för att kunna 
tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Avtalsenlig nödvändighet 

För att genomföra kontroller i syfte att förebygga penningtvätt och 
finansiering av terrorism samt för att fullgöra våra lagstadgade 
skyldigheter i samband med tjänsterna. 

Rättslig skyldighet 

För att uppfylla lagkraven och kortsystemsreglerna (termen definieras i 
användarvillkoren). 

Rättslig skyldighet, avtalsenlig 
nödvändighet och berättigade 
intressen 

För att utvärdera kreditkontroller och andra förfrågningar för att hjälpa 
oss att fatta beslut huruvida vi ska ingå ett avtal med dig och för att 
utvärdera vår pågående relation med dig. 

Berättigade intressen 

För att förebygga, utreda och upptäcka brott och bedrägerier. Berättigade intressen  

För att analysera och förbättra driften av vår verksamhet. 

 

 

Berättigade intressen 

Om du har samtyckt till att vi kan göra det, för att marknadsföra och 
sälja till dig produkter och tjänster som erbjuds av Elavon, dess 
dotterbolag eller tredje part, oavsett om det gäller handelstjänster eller 
annat. 

Berättigade intressen 

För analytiska ändamål och kan dela denna aggregerade information 
med andra från tid till annan. Detta gäller användning av register över 
transaktioner i kombination med våra kunders register i aggregerad 
form. 

Berättigade intressen 

För kreditvärdering eller andra automatiserade beslutsfattande system 
för att bedöma denna ansökan, samt för att verifiera din identitet och 
identiteten hos andra individer. 

Avtalsenlig nödvändighet 

 

Observera att när vi använder din information och den rättsliga grunden för våra behandlingsaktiviteter 

identifieras som ”berättigade intressen” har du rätt att invända mot vår användning av din information. Se 

avsnittet Dina rättigheter för mer information.  
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Hur delar vi din information? 
 

Vi kan när som helst ge din information till: 

- Varje organisation som har introducerat oss eller som agerar för din räkning för att de ska kunna 
tillhandahålla dig tjänster och/eller möjliggöra för dem att bedriva, övervaka och analysera sin verksamhet; 

- Tjänsteleverantörer, rådgivare och agenter som tillhandahåller tjänster till oss (inklusive våra 
koncernbolag och närstående företag); 

- Kortsystem som omfattas av användarvillkoren; 

- VMAS™ och MATCH™ för att kunna rapportera kundens firmanamn och namnet på kundens huvudmän 
till listorna VMAS™ och MATCH™ enligt kortsystemsreglerna. 

- Alla som har laglig rätt att kräva utlämnande av din information eller som vi är ålagda enligt lag att lämna 
ut din information till (detta kan inbegripa tredje part såsom utmätningsmän, mottagare, polis och 
domstol); 

- Tillsynsmyndigheter där detta krävs för regleringsändamål; 

- Kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan (för mer information om dessa uppgifter se 
nedan); 

- Våra professionella rådgivare för att få råd i relation till dig; 

- Varje person som vi tilldelar eller utkontrakterar några av rättigheterna eller skyldigheterna till enligt vårt 
avtal med dig; 

- Tredjepartsinvesterare eller potentiella investerare i Elavon eller dess dotterbolag eller på annat sätt i 
händelse av försäljning, avyttring, sammanslagning eller överlåtelse av Elavons verksamhet eller dess 
dotterbolag, eller erhålla finansiering för Elavons verksamhet, eller förhandlingar i samband med detta 
syfte. 

 

Dessutom kan vi när som helst lämna ut dina uppgifter till organisationer som kräver att dina uppgifter lämnas ut 
för regleringsändamål eller som en rättslig fråga, oavsett om deras mandat härleds av en 
handling/myndighetshandlingar. Du bekräftar vidare och samtycker till att all information som lämnas i samband 
med denna ansökan och all annan relevant information kan tillhandahållas av oss till våra dotterbolag för alla de 
ändamål som anges ovan. 
 

Överföring av dina uppgifter till utlandet 
 

Vi kan överföra dina uppgifter till länder utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
där dataskyddslagarna inte är lika stränga som de är i Storbritannien. Om vi gör det kommer vi att införa 
lämpliga kontroller för att säkerställa att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt. För mer information om 
dessa kontroller, kontakta oss på EUDataProtectionOffice@elavon.com. 
 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 
 

Vi kommer att spara dina uppgifter så länge som vi har ett avtal med dig och så länge som vi behöver dina 
uppgifter i reglerings- eller bevissyfte efter utgången av uppsägningen av ditt avtal. 
 

Dina rättigheter 
 

Enskilda har följande rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen: 
 
- rätt att begära en kopia av sina personuppgifter 

- rätt att be oss att ta bort eller korrigera information som vi har om dem som är felaktig; 

- rätt att begära radering av information under vissa omständigheter; 

- rätt till dataportabilitet (detta är rätten att be att få dina uppgifter i ett vanligt elektroniskt format där 
informationen har tillhandahållits av den enskilde och den rättsliga grunden för behandling av denna 
information är samtycke eller avtalsenlig nödvändighet); 

- rätt att begränsa behandlingen och rätt att motsätta sig behandlingsaktiviteter under vissa 
omständigheter; 

- rätt att förhindra att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte; och 

- rätt att klaga hos datatillsynsmannen om du tror att dina uppgifter inte har behandlats i enlighet med 
kraven i dataskyddslagstiftningen. 

 

Om en behandling grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det 
påverkar lagenligheten hos behandling som bygger på samtycke innan det återkallas. Om du skulle vilja utöva 
någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på EUDataProtectionOffice@elavon.com.  
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TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION OM ANDRA PERSONER 
 

Om du tillhandahåller personuppgifter om andra personer i denna ansökan, måste du förklara för dessa 
personer vars personuppgifter du har lämnat ut (”andra personer”), de kategorier av personuppgifter som har 
lämnats ut och all användning och behandling av deras personuppgifter som beskrivs i denna ansökan. De 
andra personerna måste ha fått denna förklaring innan du skickar in ansökan till oss. 
 

KREDITUPPLYSNINGS- OCH BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSORGAN 
 

VIKTIG INFORMATION OM HUR DU GÅR TILL VÄGA FÖR ATT ÖPPNA ETT NYTT KONTO FÖR 
HANDELSTJÄNSTER.  
 
För att säkerställa efterlevnaden av nuvarande rättsliga och regulatoriska krav som syftar till att förebygga 
ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att göra det möjligt för oss att gå 
vidare med din ansökan, är vi skyldiga att inhämta, kontrollera och registrera information som identifierar varje 
person som öppnar ett konto för handelstjänster. Vi kommer att söka i dina register och i register tillhörande de 
andra personerna på kreditupplysningsföretag som ska förse oss med information, samt information från 
röstlängden i syfte att verifiera din och de andra personernas identitet. Alternativt kan vi komma att be dig 
tillhandahålla fysisk identifiering.  Innan vi godkänner denna ansökan och från tid till annan därefter, kan vi 
undersöka kundens individuella och affärshistorik och bakgrund, varje sådan representant och alla andra 
tjänstemän, partners, innehavare och/eller ägare av kunden, och erhålla kreditupplysningar eller andra 
bakgrundsundersökningar om var och en av dem som vi finner vara nödvändiga för att granska godkännandet 
och fortsättningen av denna ansökan. 
 
Kreditupplysningsföretag och andra relevanta organ som används av oss kommer att sammanställa information 
för att besvara dessa kreditförfrågningar och förse oss med sådan information från röstlängden i syfte att 
verifiera din identitet och identiteten hos de andra personerna. Kreditupplysningsföretag kommer att registrera 
alla kreditsökningar i sin fil oavsett om denna ansökan går igenom eller inte. 
 
Det är viktigt att du ger oss rätt uppgifter. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter och uppgifter om andra 
personer hos brottsförebyggande organ och om du ger oss falsk eller felaktig information och vi misstänker 
bedrägeri, kommer vi att registrera detta. Vi kan lämna ut dina uppgifter och information om hur du sköter din 
verksamhet och ditt konto till sådana organ. Denna information kan användas av andra kreditgivare för att fatta 
beslut om dig eller personer som du har en ekonomisk koppling till. Informationen kan även användas för att 
förebygga ekonomisk brottslighet och penningtvätt. 
 
Om vi efter genomgång av informationen i söknaden (som kanske innehåller alla angivna kontroller som ovan), 
ser att vi behöver ytterligare information från dig kommer vi att be om det. Var uppmärksam på att vi inte kan 
fortsätta med behandling av din ansökan intill att denna tilläggsinformation är mottatgen. Observera att denna 
typ av hänvändelser också kan förekomma efter att du har öppnat ditt inlösenavtal, då de kan vara önskvärda 
eller nödvändiga för att fortsätta utvärderingen av avtalet. 
 
Detta avsnitt -” Kreditreferens- och bedrägeribekämpningsbyråer” ersätter avsnittet med samma tittel från din 
ansökan. 
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