Collector Banks behandling av personuppgifter
__________________________________________________________________________________________________________

Collector Bank AB (Collector Bank) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i samband med användning av Collector Checkout. Du informeras härmed om att följande
information lagras och behandlas om Dig av Collector Bank.
Allmänt om behandling av personuppgifter
I samband med att Du genomför ett köp för ditt företags räkning och därmed fyller i Dina
personuppgifter via Collector Checkout, kommer vi att samla in och lagra dessa uppgifter om Dig.
Dessa uppgifter kommer att lagras och användas även om köpet eller krediten inte beviljas.
Uppgifterna om Dig kan komma att lämnas till våra samarbetspartners och leverantörer, däribland
de E-handlare som använder Collector Checkout. Dina uppgifter som du lämnar i Collector Checkout
får användas för angivna ändamål av oss, våra samarbetspartners och leverantörer.
Du samtycker till att överföring och behandling av Dina personuppgifter får ske till ett tredje land,
utanför EES-regionen, eller till en organisation som är verksam och behandlar Dina uppgifter utanför
EES-regionen.
Collector Bank kan komma att komplettera de uppgifter Du lämnar genom att hämta information
från offentliga register eller kreditupplysningsföretag med vilka Collector Bank samarbetar.
Typ av uppgifter
Den information om dig som Collector Bank kan komma att samla in och/eller behandla genom att
Du använder Collector Checkout är:
•
•
•

•
•
•

COLLECTOR BANK AB
HUVUDKONTOR
GÖTEBORG
org.nr 556597-0513

Uppgifter om Dig som företrädare för företaget såsom namn, personnummer och uppgifter
om IP-adress för den internetuppkoppling Du använder.
Dina kontaktuppgifter i form av mailadress och mobiltelefonnummer.
Uppgifter om tidigare köp eller engagemang Du har gjort hos Collector Bank i egenskap av
företrädare för en företagskund såsom, men inte uteslutande, beviljade eller nekade krediter
och köp.
Uppgifter om hur Du använder Collector Checkout såsom typ av elektronisk plattform,
beteendemönster, svarstider och eventuella felmeddelanden.
Vilka varor Du köpt i egenskap av företrädare för en företagskund hos Collector Banks
samarbetspartners som använder sig av Collector Checkout.
Betalningsinformation i form av t.ex. kortuppgifter.
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Du har rätt att efter begäran kostnadsfritt, en gång per år, få ta del av de personuppgifter som finns
registrerade om Dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Du rätt att begära att
uppgifterna ska rättas. Kontakta då Collector Bank via contactcenter@collectorbank.se eller på
adress som ovan anges.
Syfte med behandling av uppgifter
Collector Bank tar behandling av Dina personuppgifter på största allvar och vi är måna om att Du inte
upplever att Din personliga integritet äventyras när Du använder Collector Checkout. När Du
använder Checkouten kan Collector Bank använda och behandla Dina uppgifter i syfte att:
•
•

•

•
•
•

Säkerställa Din identitet när Du använder Collector Checkout och gör ett köp för en
företagskund som du företräder hos någon av Collector Banks samarbetspartners.
För att upprätta och administrerar det kundförhållande som uppstår när Du genomför ett
köp via Collector Checkout för det företag Du företräder. Detta inbegriper även
administration av eventuella kreditförhållanden som uppkommer därav.
Att sammanställa statistik och analyser av köp samt att presentera och tillgängliggör sådan
information för Collector Banks samarbetspartners. Du samtycker också till att Collector Bank
eller Collector Banks samarbetspartners i sin tur får använda informationen för
marknadsföringsåtgärder och profilering.
Att följa tillämplig lagstiftning såsom AML- och KYC-lagstiftning etc.
Att genomföra affärsutveckling för Collector Bank eller Collector Banks samarbetspartners.
Att förebygga och förhindra att Collector Banks tjänster, där inbegripet Collector Checkout,
missbrukas eller utnyttjats på sätt som strider mot lag eller allmänna villkor.

Lagring och delning av information
Som framgår ovan kan Collector Bank komma att lämna ut och överföra de uppgifter som lämnas i
Collector Checkout till samarbetspartner eller leverantör till Collector Bank. Uppgifterna kan därmed
komma att lagras eller överföras till tredje land, utanför det europeiska samarbetsområdet (EES).
Genom att använda Collectors Checkout och lämna uppgifter till Collector Bank samtycker Du till
eventuell behandling, överföring och lagring i sådant land.
Marknadsföring
Som framgår ovan samtycker Du till att Collector Bank eller samarbetspartner till Collector Bank
använder dina uppgifter för marknadsföringsåtgärder och profilering. Detta innebär att du kan
komma att få reklamutskick baserat på de uppgifter du lämnat. Om Du motsätter dig detta kan Du
kontakta Collector Bank via contactcenter@collectorbank.se
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