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1

INLEDNING

1.1

PERSONUPPGIFTER

1.1.1

Aros Kapital AB, (”Aros”), värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter.
Aros Dataskyddsinformation beskriver bl.a. hur vi samlar in, använder, lagrar och delar
personuppgifter inom Aros.

1.1.2

Aros Kapital AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Aros följer svensk dataskyddslagstiftning. Du når Aros dataskyddsombud på
dataskydd@aroskapital.se.

1.1.3

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund, potentiell kund,
medarbetare hos kund eller annan relevant person såsom verklig huvudman, behörig företrädare,
eller närståendeperson.

1.1.4

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet och har
därför upprättat denna Dataskyddsinformation som förklarar hur vi samlar in och använder dessa.
Den förklarar också vilka rättigheter du har och hur du kan nyttja dessa.

1.1.5

Genom att använda Aros tjänster accepterar du Aros Dataskyddsinformation och enligt den även vår
behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser och förstår denna information
innan du ingår avtal med oss. Vi kan även i marknadsföringssyfte kontakta dig som ännu inte är kund.
Du kan läsa denna Dataskyddsinformation för att se hur vi behandlar personuppgifter både om dig
som ännu inte är kund och till dig som redan är kund.

2

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OCH HUR SAMLAR VI IN DEN?

2.1

INFORMATION SOM DU SJÄLV LÄMNAR.

2.1.1

När du ansöker om att bli kund hos oss kan du komma att behöva lämna ett antal uppgifter om dig
själv enligt nedan:
- Person- samt kontaktinformation,

namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer etc.

- ID-uppgifter,

kopia på körkort, pass eller annan legitimation.

- Finansiell information,

såsom inkomst, anställningsform och arbetsgivare,
skattskyldighet utomlands, kontonummer och extern bank,
insättningar uttag, bolagsengagemang, ägande.

- Annan information,

Aros kan även komma att spara e-postkonversationer mellan
dig och Aros, uppgifter om du är en s.k. person i politisk utsatt
ställning, (”PEP”), uppgifter om dina avtal/fullmakter inom
ramen för ditt engagemang hos Aros.
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2.2

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OM DIG

2.2.1

När du blir kund hos oss kan vi komma att samla in ytterligare information om dig. Observera att de
uppgifter vi samlar in skiljer sig beroende på vilken typ av tjänst du ansöker om.
- Person- och kontaktinformation,

din folkbokföringsadress kontrolleras alltid mot tredje part för
att försäkra sig om att ingen obehörig använder sig av dina
personuppgifter.

- Finansiell information,

såsom inkomsthistorik, kreditengagemang och annan historik.

- Historisk information,

har du tidigare varit kund hos oss eller har ett befintligt
engagemang kommer detta att kontrolleras. Detta för att
bl.a. se din betalningshistorik, finansiella transaktioner.

3

VAD ANVÄNDER VI INFORMATIONEN TILL?

3.1

NÖDVÄNDIG INFORMATION

3.1.1

De uppgifter som inhämtas och lämnas är oftast nödvändiga för att ingå ett avtal med oss och därmed
utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Informationen kan också vara nödvändig för andra
berättigade intressen såsom beskrivet nedan:
- För att följa svensk lagstiftning,

som exempelvis lag om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism och bokföringslag, identifiera och
kontrollera kundens identitet samt kundens företrädares
identitet, utreda vem som är verklig huvudman i en juridisk
person (aktiebolag, handelsbolag m.fl.), kontrollera om verklig
huvudman eller någon i verklig huvudmans närhet är en PEP,
information om transaktionen/affären i syfte att fortlöpande
följa upp kundbeteende för att upptäcka och förebygga
penningtvätt och annan brottslighet, fullfölja
rapporteringsplikt till Finansinspektionen, Finanspolisen och
Skatteverket.

- Affärsutveckling mm.,

t.ex. förbättring av kreditmodeller, produktutveckling och för
att förhindra att våra produkter nyttjas för bedrägerier,
riskklassificering.

- Kundanalys och annan statistik,

för bl.a. felsökning, dataanalys och statistiska ändamål.

- Kommunikation,

dina personuppgifter kommer också att användas för att
kommunicera relevant information om ditt engagemang till
dig. Informationen kan komma att tillhandahållas via post,
elektroniska kommunikationskanaler, mail och telefon.

Adress:
Aros Kapital AB
Johan på Gårdas Gata 5 A
412 50 Göteborg

Webbplats:
www.aroskapital.se

Telefonnummer:
031-83 36 70

DATASKYDDSINFORMATION 2019-1
AROS KAPITAL AB, 556669-3130
Sid 5 (7)

4

INFORMATIONSDELNING

4.1

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION TILL?

4.1.1

Vi kan komma att föra över eller dela din information med utvalda tredje parter på de sätt som listas
nedan. Om vi delar din data med en utvald tredje part, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert med adekvat skyddsnivå vid
överföring eller delning.
- Leverantörer och underleverantörer, vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer
eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i
den här Dataskyddsinformationen.
- Förmedlare,

vi kan komma att dela till den förmedlaren som har förmedlat
ditt lån till oss. I detta fall är båda parter
personuppgiftsansvariga.

- Kreditupplysningsföretag m.fl.

dina personuppgifter kan komma att delas till
kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster
för att bedöma din kreditvärdighet. Det kan till exempel ske
när du ansöker om en av våra produkter, samt för att bekräfta
din identitet och adress.
De kreditupplysningsföretag vi
samarbetar med ser du här:
UC AB
Gårdavägen 1
41250 Göteborg

- Myndigheter,

vi kan komma att lämna nödvändig information till
myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra
myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om
du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet
att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och
terroristfinansiering.

- Avyttring,

Aros kan komma att dela din information till tredje parter för
det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan
vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell
säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana
tillgångar. Om Aros eller en väsentlig del av våra tillgångar
förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra
kunder komma att delas.

5

VAR/HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1

BEHANDLING INOM EES

5.1.1

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att
överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör till Aros. Det är
viktigt för oss att alltid skydda din data, därför vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska
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åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med
och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

6

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1

ALDRIG LÄNGRE ÄN NÖDVÄNDIGT

6.1.1

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden
gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra
syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt,
bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt
och/eller lagstadgat för respektive syfte.

7

AUTOMATISKA BESLUT OCH PROFILERING

7.1

VAD ÄR PROFILERING?

7.1.1

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa
personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis
dennes ekonomiska situation. Aros kan komma att använda profilering i kombination med
automatiska beslut, exempelvis vid automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan eller vid
bedömning av om en person är lämplig som borgensman.

8

MARKNADSFÖRING

8.1

BERÄTTIGAT INTRESSE OCH MARKNADSFÖRING

8.1.1

Våra berättigande intressen är att vi ska kunna marknadsföra nya eller befintliga tjänster. Vi skickar dig
endast information om produkter och tjänster som vi tror att du finner intressanta. Vi kommer aldrig
att skicka information till dig om du valt att tacka nej till marknadsföring.

8.2

PROFILERING VID DIREKTMARKNADSFÖRING

8.2.1

Vi kan komma att använda profilering för att bestämma vilken marknadsföring som skulle kunna vara
intressant för dig (och du kan självklart avregistrera dig för denna typ av utskick när som helst genom
att kontakta oss). Du kan även kontakta oss och ange att du ej är intresserad av direktreklam.

9

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER?

9.1

RÄTTIGHETER
- Rätt att få tillgång till dina uppgifter,

du kan närsomhelst kostnadsfritt begära att få
en kopia på de uppgifter vi har om dig.

- Rätt till rättelse,

du har rätt att själv kunna korrigera felaktig
och/eller ofullständig information.
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- Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"),

du har rätt att begära radering av dina
personuppgifter för de fall att datan inte längre
är nödvändig för det syfte den blev insamlad
för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för
Aros som finansiellt institut, som hindrar oss
från att omedelbart radera delar av din data.
Dessa skyldigheter kommer från exempelvis
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och
penningtvättslagstiftning.

10

COOKIES OCH LIKNANDE

10.1

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

10.1.1

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Vi använder cookies och liknande
spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse läs mer på vår hemsida
under www.aroskapital.se/cookies/.

***
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