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94. Vilka är dina rättigheter? 

Som kund hos Entercard har du enligt EU:s Dataskydds-
förordning och svensk lag, följande rättigheter när det gäller 
dina personuppgifter:
•  Rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
•  Rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt 

använt och maskinläsbart format, så att du kan utöva din 
rätt till dataportabilitet. 

•  Rätt att begära att få dina personuppgifter rättade. 
•  Rätt att begära radering eller begränsning av behandling 

av personuppgifter om du anser att dessa behandlas på 
olagligt sätt eller om personuppgifterna inte är korrekta. 

•  Rätt att invända mot användning av dina personuppgifter 
för direkt marknadsföring och annan användning baserad 
på legitimt intresse. 

•  Rätt att återkalla lämnat samtycke för användning av dina 
personuppgifter om sådant särskilt samtycke erhölls för en 
viss typ av användning. 

•  Rätt att erhålla manuell hantering i automatiserade beslut. 
•  Rätt att bli glömd. Enligt GDPR har varje privatperson rätt 

att bli glömd. Eftersom finansiella institut enligt lag måste 
lagra personuppgifter under viss tid, betyder emellertid 
detta att vi inte kan radera alla uppgifter som rör våra 
kunder direkt. Entercard lagrar inte personuppgifter längre 
än som föreskrivs i lag. Uppgifterna kommer att raderas 
automatiskt när arkiveringstiden är över.

Hur kan du kontrollera, ändra eller radera dina  
personuppgifter?
Du kan kontrollera dina personuppgifter och din kontoinfor-
mation, inklusive registrerade uppgifter om aktivitet på ditt 
konto via personuppgifter.entercard.se eller genom att ringa 
vår kundtjänst. Notera att personuppgifter som erhållits 
från Statens personadressregister (SPAR) uppdateras 
automatiskt och inte kan ändras förrän relevanta ändringar 
registrerats i SPAR. För att uppdatera information i SPAR 
kontakta Skatteverket. Du kan lämna begäran att radera eller 
ändra dina uppgifter med post eller genom att ringa till vår 
kundtjänst.

5. Rätt att invända mot bearbetning för  
direktmarknadsföring.
Du kan välja vilken typ av kanal för direktmarknadsföring du 
föredrar att bli kontaktad genom. Denna möjlighet finns för 
kunder genom att ringa kundservice. 

Du har också rätt att tacka nej till all direktmarknadsföring 
genom att ringa kundservice.

6. Automatiserat beslutsfattande
För att trygga objektiviteten i våra beslut som rör din 
ansökan och för att skydda din integritet minimerar vi 
anställdas tillgång till dina personuppgifter och använder 
automatiserat beslutsfattande för att pröva ansökningar. 
För att kunna kreditpröva ansökningar i realtid analyserar 
vi information som lämnats av dig i ansökan, uppgifter som 
hämtas in från kreditupplysningsföretag, personuppgifter 
från Entercards interna system (när den sökande har eller 
har haft en relation med Entercard), kampanjuppgifter och 
interna kreditvärderingsmodeller . Kreditvärderingsmodeller 
är baserade på historiskt beteendet hos tidigare och aktuella 
kunder beroende på riskprofilen och inkluderar profilering.
Automatiskt beslutsfattande används även för övervakning 
av bedrägeri och penningtvätt och när kort spärras vid 
försenad betalning. 

Har du frågor eller behöver du en manuell granskning av t.ex. 
din ansökan kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

7. Kontaktinformation – dataskyddsombud och 
dataskyddsmyndighet
Du kan lämna in klagomål beträffande behandlingen av dina 
personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Integritetsskyddsmyndigheten
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Fax: 08-652 86 52

Besöksadress:
Drottninggatan 29, plan 5.
111 51 Stockholm

Du kan kontakta Entercards dataskyddsombud på  
dpo@entercard.com om du har frågor rörande skydd av 
personuppgifter.

Entercard använder profilering för att genomföra kundana-
lys i marknadsföringssyfte, för modellering, affärsutveckling, 
automatiserade beslut (se punkt 6) och för transaktions-
övervakning för att motverka bedrägeri, penningtvätt samt 
i direktmarknadsföringssyfte.
•  Entercard behandlar personuppgifter för att säkerställa 

nätverks- och informationssäkerhet, det vill säga ett 
nätverks- eller informationssystems förmåga att motstå 
olyckshändelser, olagliga handlingar som äventyrar 
tillgängligheten, äktheten, integriteten och konfidentiali-
teten av personuppgifterna. Att säkerställa nätverks- och 
informationssäkerhet är ett berättigat intresse för  
Entercard. Personuppgifter används även för att säker-
ställa systemflöden så att Entercard kan leverera tjänster 
med hög kvalitet. Personuppgifter som används för test-
ändamål är pseudonymiserade för att säkerställa integritet 
för dig som kund.

•  Vi behandlar dina personuppgifter från ansökan, kreditupp-
lysningsföretag och transaktions- och betalningshistorik 
för att:

•  Ge våra kunder och potentiella kunder bättre och relevanta 
erbjudanden och för att se till att vår marknadsföring är 
anpassad till våra kunders behov och intressen. Detta 
inkluderar profilering för att erbjuda specifika produkter 
som du kanske är intresserade av. Vi använder även denna 
information för att bedöma din kreditvärdighet med hjälp 
av modeller för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudan-
den, inklusive kredithöjningar, andra kreditkort och lån.

•  Bedöma din kreditvärdighet och att skapa och förbättra 
våra kreditbedömningsmodeller. Dessa modeller gör det 
möjligt för oss att bedöma hur vi ska agera som ansvarsfull 
kreditgivare och för att prissätta våra produkter i enlighet 
med vår riskaptit.

•  Säkerställa att våra utlåningsbeslut är anpassade till vår 
kreditgivningspolicy. Detta inkluderar profilering av befint-
liga kunder för att förstå vår kreditrisk.

•  Identifiera och förebygga olika typer av finansiella 
bedrägerier.

Behandling av personuppgifter enligt ovan gäller så länge 
det finns ett aktivt avtal mellan kunden och Entercard 
samt under en begränsad tid efter att avtalet har avslutats.  
Entercard arbetar kontinuerligt med att minimera använd-
ningen av personuppgifter för teständamål samt med att 
skydda personuppgifterna genom att anonymisera person-
uppgifterna så långt det är möjligt.

Entercard behandlar också personuppgifter i samband med 
inkasso tills fordran har återbetalats.

3. Vilka mottagarkategorier och mottagare  
delar vi dina personuppgifter med (inklusive  
länder utanför EU/EES)
Vi delar inte dina uppgifter med tredje part om det inte 
krävs i gällande lag, baseras på legitimt intresse och/eller 
om det är nödvändigt för att fullgöra våra tjänster och 
uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som vår kund. Vi 
har ett betydande antal leverantörer och samarbetspartners 
som tillhandahåller tjänster åt oss och som hjälper oss att 
bearbeta dina personuppgifter på ett säkert sätt. 

Våra största leverantörer/samarbetspartners som tillhanda-
håller IT-tjänster och IT-stöd är TietoEvry, Cap Gemini AB, 
Signicat AB. 

Våra leverantörer/samarbetspartners som utfärdar kredit-
kort är bland annat Mastercard, Visa, IDEMIA Sweden AB.

Bolaget FICO hjälper till att hindra och avslöja brott, arrange-
ra profilering, modellering, affärsutveckling och insatser mot 
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Entercard har de avtal om personuppgiftsbehandling som 
krävs med alla våra leverantörer/samarbetspartners och 
kräver att de har kraftfulla säkerhetsåtgärder på plats för 
alla system som bearbetar dina personuppgifter.

Entercard delar dina personuppgifter med leverantörer/
samarbetspartners med kontor utanför EU/EES-området. 
När Entercard överför personuppgifter, t.ex. namn, person-
nummer, applikationsdata, transaktionsdata och uppgifter 
om tjänster till företag beläget utanför EU/EES-området 
säkerställer Entercard att;
•  EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat 

skyddsnivå i det aktuella landet
•  Att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex 

standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestäm-
melser

•  Det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten
•  I övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Eftersom Entercard är ett kreditmarknadsbolag omfattas fö-
retaget av tillsyn från myndigheter och externa revisionsfö-
retag. Entercard måste dela dina personuppgifter i samband 
med rapportering till Skatteverket, Polisen, Kronofogden, 
Finansinspektionen och andra myndigheter, både svenska 
och utländska.

INFORMATION OM HANTERING  
AV PERSONUPPGIFTER

Denna information om hantering av personuppgifter 
innehåller viktig information om hur Entercard använder 
dina personuppgifter. Läs igenom dokumentet noga.  
Informationen baseras på EU:s dataskyddsförordning  
(Dataskyddsförordningen, General Data Protection  
Regulation eller GDPR) och svensk lagstiftning om  
behandling av personuppgifter.

Inledning/kontaktuppgifter
Entercard Group AB (“Entercard” eller ”Vi”), (org. nr.556673-
0585) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter 
som samlats in och används vid tillhandahållande av våra 
tjänster.

Du kan kontakta Entercard via vår hemsida www.entercard.
se, telefon 08-737 14 00 eller via post till Entercard Group 
AB, 105 34 Stockholm. Vårt dataskyddsombud kan du 
kontakta direkt genom epost till dpo@entercard.com eller 
på telefon +46 (0)8- 737 14 95 om du har frågor rörande 
behandling av personuppgifter. 

1. Vilken information samlar vi in från dig? 
Entercard behandlar personuppgifter som lämnats i 
samband med ansökan om kreditkort, lån eller annan tjänst 
som Entercard erbjuder. Uppgifter som lämnats under ansök-
ningsprocessen kan inkludera information om du är medlem 
eller anställd i en organisation eller företag. Personuppgifter 
inkluderar namn, personnummer, adress, sysselsättning, 
arbetsgivare, inkomst, andra kreditåtaganden, civilstånd, 
boendeförhållanden, betald skatt, skulder, betalnings-
anmärkningar, e-post och telefonnummer.

Entercard lagrar också information om dina kontoaktiviteter 
inklusive transaktioner, inloggningar samt information om 
kommunikation med Entercard, t.ex. samtal till kundservice. 
Uppgifter om namn och adress uppdateras löpande genom 
Statens personadressregister (SPAR). Upplysningar om din 
ekonomi inhämtas från kreditupplysningsföretag. Entercard 
spelar in telefonsamtal, sparar e-postmeddelanden och do-
kumenterar på annat sätt din kommunikation med Entercard.
Vi använder databaser från marknadsföringsbyråer för att 
marknadsföra våra tjänster.

Om du inte vill få marknadsföringserbjudanden så kontaktar 
du oss genom att ringa till vår kundtjänst.

2. Varför samlar vi in dessa uppgifter? 
Entercard använder våra kunders personuppgifter för de 
syften som anges nedan.

Att ingå och administrera avtal och kundrelationer  
(Dataskyddsförordningen Artikel 6.1 b) 
Huvudsyftet med Entercards behandling av dina person-
uppgifter är att ha en grund för beslut om avtal (till exempel 
om kreditkort eller lån) ska ingås. Att kunna dokumentera 
vilka avtal som har ingåtts och vilka ansökningar om avtal 
som har avslagits. Även administrera befintliga avtal vilket 
innefattar fakturering och fullgörande av de förpliktelser 
som Entercard har åtagit sig i enlighet med avtalet(en) med 
kunden.

Behandling av personuppgifter i händelse av en avvisad 
ansökan görs för att informera sökanden om avslaget, doku-
mentera avslaget, korrigera eventuellt felaktigt avslag och 
för att undvika att skicka marknadsföring till sökanden.
Behandling för detta ändamål innebär lagring av personupp-
gifter för att kunna hjälpa till, motverka eller försvara rätts-
liga anspråk, men aldrig längre än tills tvisten avslutas eller 
något anspråk blir föråldrat. Den allmänna preskriptionstiden 
enligt preskriptionslagen är 3 år. Tidsfristen kan förlängas, 
men får aldrig vara längre än totalt tio år.

Överensstämmelse med laglig skyldighet  
(GDPR Artikel 6.1 c)
Entercard behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de 
juridiska skyldigheter som åligger Entercard samt förfråg-
ningar från offentliga myndigheter. 

Lagring av personuppgifter för bokföringsändamål måste 
sparas i tio år från räkenskapsårets slut. 

Personuppgifter som erhållits i samband med kundkontroll 
och utredningar av misstänkta transaktioner sparas för att 
identifiera och hantera risken för penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Den personliga informationen lagras för 
detta ändamål i 5 år från det att kundrelationen avslutades 
eller transaktionen ägde rum. 

Användning av personuppgifter baserat på Entercards 
berättigade intresse (Dataskyddsförordningen Artikel 6.1f)
Berättigat intresse är en rättslig grund för behandling av 
personuppgifter. I varje fall görs en avvägning av företagets 
intresse av att behandla personuppgifterna mot personens 
rätt till integritet. Entercard bearbetar personuppgifter på 
basis av berättigat intresse enligt nedan;


