
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Här informerar vi dig om vår behandling av dina personuppgifter och de rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen. 
 
Vilka särskilda uppgifter som behandlas och på vilket sätt de används beror huvudsakligen på de tjänster som du har beställt eller de 
finansiella tjänster som vi har kommit överens om med dig i ett avtal (t.ex. i ett leasing-, hyres-, avbetalnings-, kredit-, factoring-, försäkrings- 
och förmedlingsavtal), nedan kallade tjänst(er). 

 

1.   Vem har ansvar för 
databehandlingen och vem kan 
jag vända mig till? 

 

Ansvarig enhet är:  

Deutsche Leasing Sverige AB 
Kungsgatan 24 
111 35 Stockholm 

 
Email: info@deutsche-leasing.se 
 
Telefon: +46 8 463 44 60 

 
Du når vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: 
 
 

data-protection@deutsche-leasing.se 
 

 
 

2.   Vilka källor och uppgifter 
använder vi oss av? 

 

Vi behandlar personuppgifter som vi får av dig i samband med våra affärsförbindelser. Dessutom 
behandlar vi – om de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster – personuppgifter som vi 
legitimt har fått från andra företag inom Deutsche Leasing gruppen, andra finansiella institut eller 
tredje part (t.ex. för att utföra uppdrag, för att uppfylla avtal eller efter tillstånd från dig). Dessutom 
behandlar vi personuppgifter från allmänt tillgängliga källor (t.ex. gäldenärsförteckningar, 
fastighets-, företags- och föreningsregister, press och medier). 

Vi samlar in personuppgifter som personalia (namn, adress och andra kontaktuppgifter, 
födelsedatum, ort och medborgarskap), legitimationsuppgifter (t.ex. id-kort) och 
autentiseringsuppgifter (t.ex. namnteckningsprov). Dessutom kan vi även samla in uppgifter för 
fullgörandet av våra avtalsenliga skyldigheter (t.ex. betalningsuppgifter i betalningssystem), 
kreditgränser, produktdata (t.ex. om leasing, hyra och avbetalning), information om din finansiella 
situation (kredituppgifter, scoring-/ratinguppgifter, tillgångars ursprung), marknadsförings- och 
försäljningsuppgifter (inklusive marknadsföringspoäng), dokumentationsuppgifter (t.ex. 
rådgivningsprotokoll), registeruppgifter, uppgifter om användning av de medietjänster som vi 
erbjuder (t.ex. tidpunkt då våra webbplatser, nyhetsbrev besöktes, sidor eller inlägg från oss som 
det klickats på) samt andra uppgifter som är jämförbara med nämnda kategorier. 
 
 

3.   Varför behandlar vi dina 
uppgifter (syftet med 
behandlingen) och på vilken 
rättslig grund? 

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR) och nationell lagstiftning. 

  

 

 

Integritetspolicy  
Vår hantering av dina uppgifter och dina rättigheter 

Information i enlighet med artiklarna 13, 14 och 21 

i den allmänna dataskyddsförordningen – GDPR 
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3.1  För att fullgöra avtalsmässiga 
skyldigheter (art. 6.1 b GDPR) 

 

Behandlingen av personuppgifter utförs för att tillhandahålla och förmedla 
leasingaffärer, finansiella tjänster, i synnerhet för att uppfylla våra åtaganden enligt 
avtal, eller för att företa åtgärder innan avtalet ingås med dig, och för att genomföra 
våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig samt alla aktiviteter som krävs för driften 
och förvaltningen av ett finansinstitut. 

Databehandlingens syften bestäms i första hand av den konkreta produkten (t.ex. 
leasing, hyra, avbetalning) och kan bland annat omfatta behovsanalyser, rådgivning 
samt genomförandet av transaktioner. 

Ytterligare detaljer om syftet med databehandlingen finns i avtalshandlingarna och 
affärsvillkoren. 

 

3.2 Utifrån en avvägning av olika   
intressen (art. 6.1 f GDPR) 

 

Vid behov behandlar vi dina uppgifter utöver själva genomförandet av avtalet för att 
tillvarata våra eller tredjeparts berättigade intressen. Exempel: 

 Samråd med och utbyte av uppgifter med kreditupplysningsbyråer (t.ex. UC) 
för att kartlägga kredit- eller motpartsrisker och behovet vid skydd mot 
kvarstad på bankmedel eller grundläggande betalkonto 

 Kontroll och optimering av processen för behovsanalys och direkt 
kundkontakt 

 Reklam eller marknads- och opinionsundersökning om du inte har motsatt 
dig att dina uppgifter används för sådana ändamål 

 Väckande av talan och försvar vid rättstvister 

 Säkerställa IT-säkerheten och IT-driften för Deutsche Leasing Sverige AB 

 Förebyggande och uppklarande av brott 

 Kameraövervakning för ändamålet att samla in bevismaterial vid brott. Syftet 
med den är således att skydda kunder och medarbetare.  

 Åtgärder för byggnads- och anläggningssäkerhet (t.ex. åtkomstkontroller) 

 Åtgärder för affärsstyrning och vidareutveckling av tjänster och produkter. 
 

3.3 På grund av ditt 

godkännande 

(art. 6.1 a GDPR) 

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter för specifika 

ändamål (t.ex. överföring av uppgifter i distribution, utvärdering av uppgifter i 

marknadsföringssyfte) sker denna behandling på grundval av ditt samtycke. Ett 

samtycke som lämnats kan när som helst återkallas. 

 

3.4 På grund av lagstadgade 

villkor (art. 6.1 c GDPR) 
Dessutom åligger det oss, som Deutsche Leasing Sverige AB olika rättsliga 

förpliktelser, det vill säga rättsliga krav (t.ex. banklagen, penningtvättslagen, 

skattelagar) samt institutionella tillsynsregler (t.ex. från Europeiska centralbanken, 

Europeiska bankmyndigheten). Till ändamålen för behandlingen hör bland annat 

kreditbedömning, identitets- och ålderskontroll, förebyggande av bedrägerier och 

penningtvätt, fullgörande av skatterättsliga kontroll- och rapporteringsskyldigheter 

samt bedömning och hantering av risker.  

4.   Vem får mina uppgifter? Inom Deutsche Leasing gruppen får de enheter dina uppgifter som behöver dem 

för att fullgöra sina avtalsmässiga och legala krav. Även personuppgiftsbiträden 

som anlitas av oss (art. 28 GDPR) kan för dessa nämnda ändamål få uppgifter. 

Detta gäller företag t ex i kategorierna banktjänster, IT-tjänster, logistik, 

tryckningstjänster, telekommunikation, inkasso, rådgivning och konsulttjänster 

samt försäljning och marknadsföring.  

Med avseende på överföringen av uppgifter till mottagare utanför Deutsche 

Leasing Sverige AB ska det först understrykas att vi i enlighet med de allmänna 

affärsvillkor som du och vi har kommit överens om är skyldiga att iaktta 

tystnadsplikt avseende alla kundrelaterade omständigheter och bedömningar som 

vi får kännedom om.  Vi och andra företag i Deutsche Leasing gruppen får endast 

lämna ut information om dig när detta krävs enligt lag, du har lämnat ditt samtycke 

eller vi har befogenhet att lämna bankreferens. Under dessa förutsättningar kan 

mottagarna av personuppgifter t.ex. vara: 

– offentliga organ och institutioner:(t.ex. Sveriges Riksbank,  

Finansinspektionen, Europeiska centralbanken, andra finansmyndigheter) när 

det finns en i lag föreskriven skyldighet eller en administrativ skyldighet. 

– Andra kredit- och finansinstitut eller jämförbara institut som vi överför 

personuppgifter till för att genomföra affärsförbindelsen med dig (beroende på 

avtal: t.ex. motpartsinstitut, kreditupplysningsföretag). 

Andra mottagare av uppgifter kan vara de enheter för vilka du har gett oss ditt 

samtycke till överföring av uppgifter eller för vilka du har befriat oss från 

banksekretessen enligt avtal eller samtycke. 



 

 

5.  Hur länge sparas mina 

uppgifter? 
 

I den utsträckning som det behövs behandlar och lagrar vi dina personuppgifter 

så länge vår affärsförbindelse varar vilket till exempel också omfattar erhållande 

och reglering av avtal. Notera att vår affärsförbindelse är en kontinuerlig 

förpliktelse som kan avse flera år. 

Dessutom är vi underkastade flera krav på lagring och dokumentation som bland 

annat framgår av; handelsbalken, skattelagen, banklagen och 

penningtvättslagen.  

6.   Överförs uppgifter till ett 

tredjeland eller en 

internationell organisation? 

En överföring av uppgifter till tredjeländer (stater utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet – EES) görs endast om detta skulle krävas för att genomföra 

de avtal som har slutits med dig, föreskrivs i lag eller om du har lämnat ditt 

samtycke till det. Vi kommer att informera dig separat om detaljer såvida detta 

fastställs i lag. Om det i enstaka fall rör sig om en överföring av uppgifter med 

företag i Deutsche Leasing Gruppen i tredjeländer så ska de genom åtgärder i 

enlighet med art. 44 ff. GDPR (t.ex. EU-standardavtalsklausul) åläggas att iaktta 

dataskyddsnivån i Europa. 

7.   Vilka dataskydds-

rättigheter har jag? 

 

Den registrerade har rätt till att  

i) erhålla ett registerutdrag angående vilka personuppgifter som 

behandlas om denne;  

ii) få felaktiga uppgifter korrigerade;  

iii) få uppgifter raderade i vissa fall, exempelvis om behandling inte längre 

är nödvändig;  

iv) invända mot direkt markandsföring samt behandling som sker med stöd 

av en intresseavvägning;  

v) begära begränsning av personuppgiftsbehandling i vissa fall 

exempelvis om den registrerade invänt mot behandling eller om denne 

ifrågasatt riktigheten av behandlingen;  

vi) begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och 

maskinläsbart format för de uppgifter som den registrerade själv lämnat 

om dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke eller på 

grund av avtal; och  

vii) återkalla samtycke om sådant lämnats. Den registrerade har även rätt 

att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om den är missnöjd med 

behandlingen av personuppgifter. 

 

8.   Är jag skyldig att 

tillhandahålla uppgifter? 
I vår affärsförbindelse måste du endast tillhandahålla de personuppgifter som 

krävs för att ingå, genomföra och avsluta en affärsförbindelse eller som vi enligt 

lag är skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kommer vi i regel bli tvungna att 

avstå från att ingå eller genomföra avtalet eller inte längre kunna genomföra ett 

existerande avtal och ev. bli tvungna att avsluta det. 

Framförallt är vi enligt bestämmelserna om penningtvätt skyldiga att innan 

affärsförbindelsen ingås identifiera dig med hjälp av till exempel din legitimation 

och då samla in ditt namn, födelseort, födelsedatum, medborgarskap samt adress. 

För att vi ska kunna fullgöra denna lagstadgade skyldighet måste du enligt 

penningtvättslagen tillhandahålla oss nödvändiga upplysningar och dokument och 

under loppet av affärsförbindelsen utan dröjsmål meddela förändringar. Om du inte 

lämnar oss de nödvändiga upplysningarna och dokumenten får vi inte inleda den 

affärsförbindelse du önskar ingå. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

9.   I vilken utsträckning 

förekommer automatiserat 

individuellt besluts-

fattande? 

För att ingå och genomföra affärsförbindelsen använder vi oss i princip inte av 
automatiserat beslutsfattande. Om vi i enstaka fall skulle använda oss av denna 
process kommer vi att informera dig separat om det såvida det fastställs i lag (art. 22.2 
GDPR). 

10.  I vilken utsträckning 

används mina uppgifter 

för profilering? 

Vi behandlar delvis dina uppgifter automatiskt i avsikt att bedöma vissa personliga 

aspekter (profilering). Vi använder oss till exempel av profilering i följande fall: 

– På grund av lagstadgade krav är vi skyldiga att bekämpa penningtvätt, 

finansiering av terrorism och brott som har ekonomiska återverkningar. I detta 

syfte genomförs utvärderingar av uppgifter (bl.a. i betalningssystem). Dessa 

utvärderingar används även för att skydda dig mot ovannämnda gärningar. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Rätt att göra invändningar i det enskilda fallet 

 
Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter 
avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning), inbegripet profilering 
som grundar sig på dessa bestämmelser enligt art. 4.4 i GDPR som vi använder för kreditbedömning eller i marknadsföringssyfte. 
 
Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade 
skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller 
försvar av rättsliga anspråk. 
 

2. Rätt att göra invändningar mot en behandling av uppgifter för direktmarknadsföring 
 
I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av 
personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett 
samband med sådan direkt marknadsföring. 
 
Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring så kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana 
ändamål. 
 
Det finns inga formkrav för invändningarna och de bör helst riktas till: 

 
Deutsche Leasing Sverige AB 
Box 7254 
103 89 Stockholm 
Tel. 08-463 44 60 
data-protection@deutsche-leasing.se 

 

 

 

 

Information om din rätt att göra 
invändningar i enlighet med art. 21 i 
allmänna dataskyddsförordningen 
(GDPR) 
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