DATASKYDDSPOLICY
1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VEM ÄR ANSVARIG FÖR DEM?
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, dvs upplysningar som
kan knytas till en fysisk person, t ex namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, inkomstuppgifter,
skatteuppgifter, kontonummer, låne- och kreditupplysningar. Även upplysningar rörande enskilda firmor omfattas,
men inte upplysningar om juridiska personer i övrigt, med undantag för upplysningar om den juridiska personens
anställda.
SG Finans AS är personuppgiftsansvarig vid behandling av sådana personuppgifter avseende kunder och
samarbetspartners (nedan benämnda kunder; i tillämpliga fall avses med begreppet kund nedan även fysiska
personer i form av t ex anställda hos kund, borgensmän och verkliga huvudmän) SG Finans AS mottar.
2. REGLER FÖR SG FINANS AS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar SG Finans AS rätt att behandla personupplysningar. Mot bakgrund av
detta har SG Finans AS tagit fram kompletterande regler angående dataskydd. Dessa regler kompletterar övriga
avtalsvillkor mellan SG Finans AS och kunden och gäller för samtliga såväl nuvarande som framtida
avtalsförhållanden mellan parterna.
Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, inklusive
enskilda firmor.
Om ingen annan rättslig grund föreligger ska SG Finans AS grunda sin behandling på ett frivilligt, specifikt,
informerat och otvetydigt samtycke från kunden. Samtycke är dock inte nödvändigt för behandling av
personuppgifter när sådan behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal med kund, eller innan sådant avtal
ingåtts vidta åtgärder på begäran av kund, alternativt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Inte heller behövs
samtycke om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör SG Finans AS eller tredje parts berättigade intressen,
om inte kundens intressen eller grundläggande rättigheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
3. BEHANDLINGENS ÄNDAMÅL
Syftet med SG Finans AS behandling av personuppgifter är i första hand kundadministration, fakturering och att
uppfylla de avtalsförpliktelser SG Finans AS har gentemot kund. SG Finans AS kommer i övrigt att behandla
personuppgifter i den omfattning och med det syfte som godkänns eller krävs enligt lag eller kunden har lämnat
samtycke till.
Utöver detta behandlas personuppgifter bland annat för följande ändamål:
•
•
•

kunduppföljning och marknadsföring (se pkt. 10)
risk-klassificering av kunder och kreditportföljer (se pkt. 11)
motverkande och upptäckt av brott samt penningtvättsrapportering (se pkt. 12)

I tillägg behandlar vi personuppgifter för att tillvarata SG Finans legitima intressen, t ex för att motverka missbruk
och förluster, för att stärka IT- och betalningssäkerhet och/eller för direkt marknadsföring.
4. INFORMATION OM BEHANDLINGEN OCH RÄTT TILL INSYN
SG Finans AS kommer i punkterna nedan att lämna generell information om sin behandling av personuppgifter.
Kund kan också skriftligen begära specifik information om SG Finans AS behandling av kundens personuppgifter.
5. DATASKYDDSOMBUD (DPO)
SG Finans AS har valt att utse ett dataskyddsombud (DPO) trots att detta inte är ett lagkrav. DPO kommer att vara
SG Finans AS representant och kontaktperson i alla frågor rörande GDPR och personuppgifter.
DPO kan kontaktas beträffande alla frågor som rör GDPR med koppling till SG Finans AS i Norge, Sverige, Danmark
och Finland, såsom begäran om insyn, rättelse, radering eller dataportabilitet. DPO kan kontaktas på
dpo@sgfinans.no.

6. PERSONUPPGIFTER SOM INHÄMTAS AV SG FINANS AS
Personuppgifter inhämtas regelmässigt av SG Finans AS (eller genom en samarbetspartner till SG Finans AS)
direkt från kunden när kunden ansöker om finansiering. När inhämtning av personuppgifter sker från tredje man
(t ex från banker, finansbolag, kreditupplysningsföretag eller myndigheter) kommer kunden att informeras om detta
när sådan skyldighet följer av lag, såvida inte tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt, skulle
medföra en oproportionell ansträngning eller kunden redan förfogar över informationen.
I de fall SG Finans AS vill inhämta personuppgifter om kunden som inte är nödvändiga för fullgörelse av avtal eller
omfattas av lagkrav, ska SG Finans AS före inhämtning informera kunden om att det är frivilligt att lämna
personuppgiften samt informera om vad personuppgiften ska användas till.
7. PERSONUPPGIFTER SOM REGISTRERAS AV SG FINANS AS
SG Finans AS kommer vid ingående av avtal och under den löpande avtalstiden att registrera personuppgifter om
kunden och andra personer med anknytning till avtalsförhållandet, t ex anställda, borgensmän och verkliga
huvudmän. SG Finans AS kommer också att registrera personuppgifter om personer som SG Finans AS har avböjt
att ingå avtal med, i syfte att kunna informera vederbörande om avslaget samt dokumentera omständigheterna för
ett eventuellt framtida behov att visa saklig grund för avslaget.
SG Finans AS kommer som huvudregel inte att behandla känsliga personuppgifter om kunden. SG Finans AS kan
dock komma att behandla genetiska eller biometriska uppgifter i syfte att genomföra säker identifiering av fysisk
person, i de fall personen uttryckligen medgivit sådan behandling.
8. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Registrerade personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter och andra utomstående i de fall sådan
skyldighet följer av lag. I den utsträckning lagstiftning och tystnadsplikt tillåter, kan personuppgifter också komma
att lämnas ut till andra banker och finansbolag, samt till SG Finans AS samarbetspartners för sådana ändamål som
angivits för behandlingen. Överföring av personuppgifter till av SG Finans AS anlitad databehandlare räknas inte
som utlämnande.
SG Finans AS kan också komma att lämna ut personuppgifter till andra företag som ingår i samma koncern eller
företagsgrupp som SG Finans AS. Syftet är då att uppfylla lagkrav om koncernbaserad styrning, kontroll,
rapportering och/eller redovisning. En förutsättning är att personuppgiftsbehandlingen är underställd tystnadsplikt
hos det företag som mottar personuppgifterna.
Vid utförande av betalningsuppdrag till eller från utlandet kommer relevanta personuppgifter att lämnas ut till den
utländska banken och/eller dennes korrespondentbank. Det kommer då att vara mottagarlandets laggivning som
avgör i vilken utsträckning personuppgifterna kan komma att utges till myndighet eller motsvarande, t ex i syfte att
uppfylla mottagarlandets skatte- och avgiftsregler och krav på åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
9. KONCERNKUNDREGISTER
SG Finans AS samarbetar med andra företag inom samma koncern/företagsgrupp och gemensamma kundregister
kan därför förekomma. Syftet med sådana koncernkundregister är att administrera kundförhållandet och samordna
erbjudanden om tjänster och rådgivning från de olika företagen inom koncernen/företagsgruppen.
Koncernkundregistret kan innehålla uppgift om kunden såsom namn, födelsedatum, adress och kontaktuppgifter,
information om vilket koncernföretag kunden har en avtalsrelation med och vilka tjänster och produkter kunden
nyttjar. Uppgift om personnummer och finansiell information kan lämnas ut till och registreras i koncernkundregister
när syftet är administration av kundrelationen, riskstyrning eller annan övervakning i syfte att uppfylla lagkrav och
koncernregler.

10. KUNDUPPFÖLJNING OCH MARKNADSFÖRING
SG Finans AS informerar kunden om produkter inom de kategorier där det redan föreligger ett avtalsförhållande
mellan kunden och SG Finans AS. SG Finans AS erbjuder produkter inom följande kategorier:
• Leasing, lån och andra typer av krediter
• Factoring
SG Finans AS kommer utan uttryckligt samtycke från kunden att nyttja följande personuppgifter för uppföljning av
kundförhållandet och marknadsföring: namn, kontaktuppgifter, födelsedatum och information om vilka produkter
och/eller tjänster avtalen med kunden avser. Sådana personuppgifter kan SG Finans AS komma att inhämta från
ett koncernkundregister.
Vid marknadsföring av produkter och tjänster inom andra kategorier än de SG Finans AS och kunden ingått avtal
om, krävs samtycke från kunden av annat än ovan personuppgifter. Kunden kan hos SG Finans AS begära att få
sitt namn spärrat för användande till marknadsföringsändamål.
11. RISKKLASSIFICERING AV KUNDER OCH KREDITPORTFÖLJER
SG Finans AS kommer att i enlighet med lagkrav behandla kreditupplysningar och andra personuppgifter vid
implementering och användande av system för att beräkna kapitalkrav för kreditrisk. Med system avses här SG
Finans AS modeller, arbets- och beslutsprocesser för kreditgivning och kreditstyrning, kontrollmekanismer, ITsystem och interna instruktioner gällande klassificering och kvantifiering av bolagets kreditrisk och annan relevant
risk.
Personuppgifter som används för detta ändamål kan komma att inhämtas från kreditupplysningsföretag.
12. MOTVERKANDE OCH UPPTÄCKT AV BROTT; PENNINGTVÄTTSRAPPORTERING
SG Finans AS behandlar personuppgifter i syfte att motverka, upptäcka, utreda och anmäla och bedrägerier och
andra brott. Personuppgifterna kommer att inhämtas från och lämnas ut till andra banker och finansbolag, polisen
och andra myndigheter. Lagringstiden för penningtvättsrapporter och underlag för undersökningar kan uppgå till 10
år räknat från lagstadgad tidpunkt.
SG Finans AS behandlar också personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt anti-penningtvättslagstiftningen
att granska och rapportera misstänkta transaktioner. SG Finans AS har en skyldighet att rapportera misstänkta
transaktioner och händelser till ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Norge, Statsanklageren for
særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i Danmark och Finanspolisen (FIPO) i Sverige.
Kunden har inte rätt till information om de personuppgifter SG Finans AS behandlar för dessa ändamål.
13. RÄTTELSE OCH RADERING
SG Finans AS kommer att radera eller anonymisera registrerade personuppgifter när ändamålet med behandlingen
är uppfyllt, såvida det inte föreligger krav eller tillåtelse enligt lag att fortsatt spara personuppgifterna. Med de
begränsningar som följer av GDPR och övriga förskrifter kan kunden begära att få personuppgifter som är felaktiga
eller onödiga rättade eller raderade.
14. KLAGOMÅL
Om du anser att SG Finans inte tillvaratar dina rättigheter enligt GDPR har du möjlighet att framföra klagomål till
tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att kontakta Datainspektionen, kontaktinformation finns tillgänglig på
www.datatilsynet.no (Norge), www.datatilsynet.dk (Danmark) och www.datainspektionen.se (Sverige).

