
Collector Bank AB, org. nr. 556597-0513, (Collector Bank) är personuppgiftsansvarig  
för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av att Du valt att 
teckna Stadium Konto eller använda Dig av annat betalningsalternativ genom  
Collector Bank vid köp hos Stadium. Collector Bank tar behandlingen av Dina person- 
uppgifter på största allvar och är mån om att Du inte upplever att Din personliga 
integritet äventyras när Du använder Dig av Collector Banks tjänster. De sam-
tycken som Du lämnar enligt nedan kan Du när som helst återkalla per e-post till  
stadium@collectorbank.se, på nedan angiven adress eller per telefon 010 161 00 50.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Genom tecknandet av Stadium Konto eller användande av annat betalnings- 
alternativ genom Collector Bank samtycker Du till behandling av personuppgifter i 
enlighet med vad som anges nedan. Du erhåller denna information i samband med 
att Du ingår kreditavtalet för Stadium Konto eller väljer annat betalningsalternativ 
som Collector Bank erbjuder enligt de allmänna villkoren.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH VARIFRÅN UPPGIFTERNA 
HÄMTAS 

För att utge och administrera krediten kommer Collector Bank att samla in och  
behandla bl a följande uppgifter, vilket Du samtycker till genom att teckna Stadium 
Konto eller använda annat betalningsalternativ genom Collector Bank:

• uppgifter om Dig som kund såsom namn, personnummer, adress- och övriga 
kontaktuppgifter och i förekommande fall uppgifter om IP-adress som använts, 

• information om Dig av finansiell natur såsom betalningsanmärkningar, inkomst-
taxering och kreditåtaganden,

• uppgifter om den sökta/nyttjade krediten, villkoren därför samt fullgörandet av 
sådant engagemang hos Collector Bank,

• uppgifter om övriga engagemang hos Collector Bank samt fullgörandet av  
engagemang hos Collector Bank, 

• s k inköpsinformation från Stadium (d.v.s. information om inköpsställe, köpta artiklar,  
belopp och tidpunkt för köpet), och

• s k spärr- och transaktionsinformation. 

Personuppgifterna kommer att samlas in i anslutning till tecknandet av Stadium  
Konto eller valet av annat betalningsalternativ genom Collector Bank, samt i sam-
band med köp hos Stadium. Som framgår ovan kan Collector Bank komma att  
komplettera uppgifterna med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata  
och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Uppgifter  
inhämtas således såväl från Dig och Stadium som från privata och offentliga myndig-
hetsregister. Collector Bank kan även komma att spela in inkommande och utgående 
telefonsamtal.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN 

Personuppgifterna kommer att behandlas för att hantera och bedöma kredit- 
ansökan, samt för att administrera krediten. Personuppgifterna används således  
bl a för att säkerställa Din identitet, genomföra kreditbedömning, upprätta och  
administrera krediten samt för att säkerställa att krediten inte missbrukas eller utnytt-
jas på sätt som strider mot de allmänna villkoren eller lag. Uppgifterna kan dess-
utom utgöra underlag för Collector Banks och dess samarbetspartners, däribland 
Stadiums, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning 
och administration av riskhantering, statistik och för att utveckla erbjudanden om 
nya produkter och tjänster. Stadium kan vidare komma att använda uppgifterna för 
marknadsföringsändamål. Ändamålet med behandlingen av inköpsinformation är 
bl.a. att administrera krediten samt beräkna och administrera räntor och avgifter en-
ligt kreditavtalet. Ändamålet med behandling av personuppgifter består också i att 
förhindra obehöriga att utnyttja kreditkontot samt identifiera personer som otillåtet 
nyttjar ett kreditkonto samt att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism i 
enlighet med det fjärde penningtvättsdirektivet och svensk lagstiftning. Uppgifter kan 
komma att lagras och användas även om Du inte beviljas kredit. 

LAGRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifterna kommer att behandlas i datasystem av Collector Bank. Person-
uppgifterna kan utlämnas till och behandlas av Collector Banks samarbetspartners 
såväl i Sverige som utomlands, däribland Stadium, för fullgörande av ovan angivna 
ändamål. Collector Bank utlämnar till Stadium även uppgifter hänförliga till kredi-
ten som sådan samt statistik och analyser. Uppgifterna kan komma att lagras eller 
överföras till tredje land, utanför det europeiska samarbetsområdet (EES). Genom 
att teckna Stadium Konto eller använda annat betalningsalternativ genom Collector 
Bank samtycker Du till att Collector Banks samarbetspartners, däribland Stadium, 
behandlar personuppgifterna för ovan angivna ändamål och att överföring till tredje- 
land och lagring däri kan ske. Du samtycker därigenom även till att Stadium kan  
komma att använda mottagna uppgifter för marknadsföringsändamål. 

BEGÄRAN AV RÄTTELSE ELLER REGISTERUTDRAG

Du har rätt att efter begäran kostnadsfritt, en gång per år, få ta del av de person-
uppgifter som finns registrerade om Dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irre-
levanta har Du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Kontakta då 
Collector Bank per e-post stadium@collectorbank.se, på nedan angiven adress eller 
per telefon 010 161 00 50. Du är även välkommen att kontakta Collector Bank om Du 
har övriga frågor med anledning av behandlingen av Dina personuppgifter. 

VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 




