Personuppgiftspolicy Kreddy
INLEDANDE BESTÄMMELSER
Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet.
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi
skyddar våra användares integritet. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du
använder våra tjänster.
Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsten Kreddy
det vill säga när du tar del av Kreddy genom de digitala applikationer genom vilka Kreddy tillhandahålls. Genom
att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren för Kreddy
samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
UC´s Integritetspolicy reglerar den behandling av personuppgifter som sker när du, inom ramen för Kreddy, tar
del av tjänsterna “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC ID-skydd”, vilka tillhandahålls av UC
AB, org. nummer 556137-5113 (“UC”).
CENTRALA BEGREPP
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på
personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även
uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Kreddy utgöra personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och
lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för
behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning.
UPPGIFTER VI SAMLAR IN
För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre
kategorier utifrån hur de samlas in:
a) Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du nyttjar Kreddy och utför aktiviteter inom ramen för Kreddy lämnar du uppgifter om dig själv, såsom t.ex.
telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss
genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden till support eller ge oss feedback genom funktioner
skapade för det syftet.
b) Personuppgifter som samlas in när du använder Kreddy
När du använder Kreddy lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar vilka delar av
Kreddy du använder. Informationen kan delas upp i följande kategorier:
·

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Kreddy
och din användning av Kreddy på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem,
webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.
·

Information om användningen av Kreddy; användarbeteende

Vi registrerar eventuella köp av produkter och tjänster inom ramen för Kreddy. Dessutom lagras information
om besök på de digitala applikationer där Kreddy tillhandahålls och ditt beteende när du använder Kreddy.
Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar.
·

Platstjänster

När du använder Kreddy beräknar vi en ungefärlig geografisk plats baserat på den IP-adress du använder. Om
du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade
uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och
marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster
och för att ge dig anpassat innehåll, såsom artiklar och annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill
att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av
platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig
geografisk plats baserat på din IP-adress.
·

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du besöker digitala applikationer där Kreddy tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter,
olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Dessa tekniker kan vara t.ex. men
inte uteslutande pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att analysera och förstå dig som användare.
c) Uppgifter från andra källor
VI kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, kunder, annonsörer och
leverantörer. Som ett exempel kan en annonsör ge oss information om vad som hände efter att du klickat på
en annons som visades på någon av våra webbplatser, medan leverantörer av profileringsinformation kan förse
oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (såsom utbildningsnivå eller storleken på
hushåll). Sådan information gör det möjligt för oss att mäta effekten av en annons samt i framtiden kunna
presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig. Information från ovan nämnda källor kan
även omfatta data som registrerats innan du ingått avtal med oss.
Vi använder Bank-ID för verifiering av din identitet, kön och ålder och tar då emot ditt personnummer från
leverantören av Bank-ID, Finansiell ID-Teknik BID AB (556630-4928). Vi får tillgång till dessa personuppgifter
genom att du nyttjar Kreddy och dessa uppdateras varje gång du på nytt loggar in i Kreddy med ditt Bank-ID.
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN – VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag, framför allt UC och bolag inom
Schibsted Media Group, i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och
administrera din tillgång till Kreddy, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din
användarupplevelse, (v) ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de
uppgifter vi har om dig, (vi) skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, (vii)
analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (viii) vidareutveckla Kreddy och andra tjänster (bland
annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (ix) förebygga, begränsa och
utreda missbruk av Kreddy. Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (iv) till (ix) här nedan.
Förbättra användarupplevelsen
Vi använder personuppgifter för att ge dig en mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din
upplevelse i samband med registrering, förflyttning och köp av produkter och tjänster inom ramen för Kreddy.
Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Kreddy till den enhet du använder
och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.
Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser
Vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen
och ditt beteende när du använder Kreddy. Det kan vara rekommendationer om produkter och tjänster baserat
på vad du har köpt eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för.
Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild
användare så att du kan få relevanta annonser utifrån ditt beteendemönster, ålder och andra uppgifter vi har

om dig.
Direktmarknadsföring
Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon
eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan
tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.
Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Kreddy
Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna
och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.
Förebygga, begränsa och utreda missbruk
Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och
utreda olika former av missbruk av Kreddy. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler,
”spamming”, trakasserier, agerande i strid med Användarvillkoren för Kreddy samt annat agerande som är
förbjudet enligt lag. Om vi upptäcker missbruk av Kreddy, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi
överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att
förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter överförs till UC för behandling i enlighet med denna personuppgiftspolicy samt i enlighet
med UC´s Integritetspolicy . Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra bolag inom
Schibsted Media Group, bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Schibsted ASA i den mån det är
relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Sådana bolag kan även komma att
självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din användarupplevelse och
förbättra sina produkter och tjänster. Information om de bolag som ingår i Schibsted Media Group, bolag som
ägs (helt eller delvis, direkt eller indirekt) av Schibsted ASA hittar du här: www.schibsted.com.
I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden
och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar
uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Vi kommer inte att dela uppgifter om din kreditvärdighet med andra bolag inom Schibsted Media Group, bolag
som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Schibsted ASA samarbetspartners eller tredje parter.
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna
personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt
medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med
användningen av Kreddy kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan
använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden
som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att
använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.
Överföring av personuppgifter till tredje land
Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och
vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.
LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med
behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras
när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.
RÄTTELSE, BLOCKERING OCH RADERING

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar
om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i
enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om
vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.
KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Schibsted Fintech AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
Kreddy. UC AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
tjänsterna “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC ID-skydd”, vilka tillhandahålls av UC AB.
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor på denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta
oss på följande adress.
Fintech
Schibsted Fintech AB
Org. nr 556747-9596
105 17 Stockholm
Har du frågor som rör behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta Schibsteds
personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@schibsted.se.
************

Integritetspolicy - UC
UC:s integritetspolicy uppdaterades den 2017-03-23
Vi på UC värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare
och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis i PuL. En viktig del i skyddet är
att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I vår integritetspolicy ger vi dig en
översiktlig beskrivning över hur vi bl.a. samlar in, använder, delar och lagrar din information när du tar del av
UC:s privattjänster, exempelvis men inte uteslutande från webbplatsen www.minuc.se samt appen Kreddy.
Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.
Vilka personuppgifter samlas in?
När du registrerar dig för en tjänst, skickar en kontaktförfrågan, skaffar prenumeration på nyhetsbrev m.m. kan
du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och
faktureringsinformation. Vi har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du
däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma
att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det
pågår en juridisk process.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att behandlas för följande ändamål.
• Administration av tjänster Exempel på detta är att UC ska kunna avisera dig om att en förändring i den
egna personinformationen har skett. UC använder även dina personuppgifter för att ta betalt för den
valda tjänsten och för att säkerhetsställa att rätt person är kopplad till kundinformationen i våra
system. Vidare använder UC dina personuppgifter för ett erbjuda eventuell förlängning av berörd
tjänst eller för att informera dig som kund om UC:s övriga tjänster.
• Personuppgifterna utgör även underlag för statistiska ändamål såsom marknads- och kundanalyser
samt marknadsföringsändamål. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra
tjänster och produkter.
• Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål av UC och av andra
bolag i koncernen.
• Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar,
statistik och affärsuppföljning. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster
och produkter.
• UC använder så kallade cookies på internet och det sker också en automatisk registrering av
besökarens IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Mer information om
cookies (länk).
Vem är mottagare av uppgifterna?
För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av UC men kan också komma att
lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag eller av våra serviceleverantörer, till exempel ITleverantörer.
Om du köpt en tjänst genom en samarbetspartner kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till denne.
Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra särskilt utvalda samarbetspartners. Vidare kan
dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Vi delar inte dina personuppgifter med något annat företag för marknadsföringsändamål annat än till UC och
andra bolag i dess koncern.
Vad har du för rättigheter?
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du begära detta skriftligt i
form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda
skäl kan denna period förlängas med fyra månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att
meddela detta till dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Se
kontaktuppgifter nedan.
Hur ser UC på säkerhet?
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade mot
intrång. UC har emellertid en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda personuppgifter som kommer i vår
kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda informationen mot
obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.
Vad gäller för länkar?
I olika sammanhang (exempelvis på www.minuc.se) kan UC länka och/eller hänvisa till andra webbplatser.
Denna policy gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som
sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina
personuppgifter.

Hur gör jag om jag vill återkalla mitt samtycke?
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan
återkallelse begränsas till att endast avse den del av behandlingen som rör direkt marknadsföring. Resterande
personuppgifter är nödvändiga för att UC ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Om du har anmält dig till
nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden
avanmäler du detta i länk i utskicket. För övriga frågor kring avregistrering, vänligen kontakta kundtjänst
(uppgifter nedan).

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter
UC AB är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling som sker exempelvis vid besök på
www.minuc.se eller i samband med registrering för och tillhandahållande av tjänster från UC. UC AB (5561375113), Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
Kontakta oss gärna på ovan postadress eller på vår gemensamma e-post eller telefon nedan.
E-post
Info@uc.se
Telefon
08-6709000
Registerutdrag
Registerutdrag skickas till personuppgiftsansvarigt bolag på ovan angivna postadress. Märk kuvertet med
”registerutdrag”.
Vi hoppas du har fått tillräcklig information om vår behandling av dina personuppgifter. Om du önskar mer
information är du välkommen att höra av dig till oss.

************

Användarvillkor Kreddy
INLEDANDE BESTÄMMELSER
Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av Kreddy, det vill säga när du tar del av tjänsten
Kreddy (“Kreddy”) i de digitala applikationer där Kreddy tillhandahålls. Kreddy tillhandahålls av Schibsted
Fintech AB, org. nummer 556747-9596 (“Fintech”, “vi” eller “oss”) som är ett bolag inom Schibsted Media
Group (“Schibsted”). Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information
om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här:
http://www.schibsted.com.
Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid
till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.
Delar av Kreddy och/eller tilläggstjänster som presenteras inom ramen för Kreddy kan tillhandahållas av andra
bolag, vilket då tydligt kommer att presenteras för dig. Särskilda villkor gäller för sådana delar och/eller sådana
tilläggstjänster som tillhandahålls av andra bolag. De särskilda villkoren kommer presenteras för dig i anslutning
till att du ska använda sådan del och/eller tilläggstjänst. “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC
ID-skydd” är exempel på sådana delar och/eller tilläggstjänster, vilka tillhandahålls av UC AB, org. nummer
556137-5113.
PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar
din integritet när du använder Kreddy. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den
behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.
KREDDY
Kreddy erbjuder dig en överblick av dina lån och krediter och ger dig tillgång till ditt kreditbetyg. Kreddy
erbjuder även information kring hur du kan påverka ditt kreditbetyg och innehåller verktyg för att slå ihop
krediter och skydda din identitet.
Du nyttjar Kreddy genom att ladda ner den digitala applikationen Kreddy genom ditt iTunes-konto i App Store
eller motsvarande i Google Play och logga in med ditt Bank-ID. Genom att du laddar ner och loggar in med ditt

Bank-ID får du tillgång till Kreddy tillsvidare. Notera att du kommer att behöva logga in med ditt Bank-ID varje
gång du vill nyttja Kreddy.
ÅLDERSGRÄNS
Du måste ha fyllt 18 år för att nyttja Kreddy.
AVSLUTA DITT MEDLEMSKAP I KREDDY
Du kan avsluta din användning av Kreddy genom att avinstallera den digitala applikationen som Kreddy
tillhandahålls genom i din telefon eller surfplatta. Då köp av eventuella tilläggstjänster inom ramen för Kreddy
sker genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play är det även där du säger upp sådana
tilläggstjänster.
Vid problem med, eller frågor om uppsägning vänligen kontakta support.
ANVÄNDNING AV KREDDY MED MERA
Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte överlåtas till eller användas av annan. Om du tror att någon
kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till Kreddy support.
Du får inte använda Kreddy på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte heller
använda Kreddy på ett sätt som är emot våra regler eller som bryter mot svensk lag. Kreddy får endast
användas för icke-kommersiellt bruk.
Kreddy kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker.
Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.
LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER
Inom ramen för Kreddy tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser
kontrolleras inte av oss och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för
webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi, eller våra licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material
och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Kreddy. Samma sak gäller den
bakomliggande programkoden för Kreddy. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än
inom ramen för normal användning av Kreddy.
ÖVERLÅTELSE
Du godkänner att det avtal som du har ingått med oss genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att
överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i
anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Kreddy.
FÖRÄNDRINGAR I VÅRT ERBJUDANDE
Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Kreddy eller ersätta Kreddy med
andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Kreddy, vilket kommer att ske
efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Vi har rätt att ändra innehållet i Kreddy eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör
väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen
träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.
LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag tillämpas på Kreddy och dessa Användarvillkor och tvist hänförlig till dessa ska avgöras av svensk
allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.
KONTAKT
Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:
Fintech
Schibsted Fintech AB
Org. nr 556747-9596
105 17 Stockholm
************

Allmänna villkor UC ”Mitt Kreditbetyg” samt ”Mitt
Kreditengagemang”
Gäller från och med den 19 april 2017
ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor
hänvisar till (fortsättningsvis benämnda som "Villkoren") gäller då UC AB (fortsättningsvis benämnt som "UC")
tillhandahåller tjänsterna ”Mitt Kreditbetyg” samt ”Mitt Kreditengagemang” (nedan "Tjänsterna") till en
privatperson (nedan "Kunden"). Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt och tillsvidare via applikationen Kreddy
(nedan ”Kreddy”). Notera att det finns andra tjänster i Kreddy som tillhandahålls mot särskild avgift och under
särskilda villkor.
Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande tjänstebeskrivning. Inom ramen för Tjänsterna
tillhandahåller UC kreditupplysnings- och informationstjänster till Kunden. Kreditupplysningstjänster regleras
av kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173).
GODKÄNNANDE AV VILLKOR OCH INTERGRITETSPOLICY
UC värnar om Kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns, exempelvis i
personuppgiftslagen. Genom att Kunden laddar ner Kreddy godkänner Kunden Villkoren och informeras om att
för Tjänsterna nödvändiga personuppgifter registreras i enlighet med UC:s vid var tid gällande Integritetspolicy
samt att UC behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål. Kunden kan när som helst återkalla ett
lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse begränsas till att endast avse den del
av behandlingen som rör direkt marknadsföring. Resterande personuppgifter är nödvändiga för att UC ska
kunna tillhandahålla Tjänsterna till Kunden. UC förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla Tjänsterna om
nyttjandet av Tjänsterna sker i strid med Villkoren.
VILLKOR FÖR NYTTJANDE AV TJÄNSTERNA
Tjänsterna är tillgängliga för privatpersoner som är över 16 år och folkbokförda i Sverige. För personer över 16
år men under 18 år krävs målsmans samtycke för att få tillgång till Tjänsterna.

Kunden får enbart använda Tjänsterna för eget bruk och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
Nyttjande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av Tjänsterna är förbjudet och överträdelser
kan komma att polisanmälas. Tjänsterna är tillgängliga i Kreddy efter inloggning med e-legitimation.
ÄNDRING AV VILLKOR
UC förbehåller sig rätten att ändra Villkoren t.ex. på grund av förändrad lagstiftning eller myndighets beslut
eller åtgärd. Meddelande om ändrade Villkor lämnas till Kunden via den e-postadress som Kunden angett till
UC eller i Kreddy.
UC:S TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA
UC tillhandahåller Tjänsterna till Kunden tillsvidare. UC äger rätt att när som helst upphöra med
tillhandahållandet av Tjänsterna. Kunden är medveten om att Tjänsterna ingår som en del av de tjänster som
tillhandahålls via Kreddy. Kunden kan således inte avsluta sitt nyttjande av Tjänsterna med mindre än att
kunden avinstallerar Kreddy.
RÄTTELSE OCH REGISTERUTDRAG
Om Kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande har Kunden rätt att
omgående kontakta UC för begäran av rättelse. Begäran av rättelse lämnas skriftligen till UC till följande adress:
UC AB
Utredningen
117 88 Stockholm
Faxnummer: 08-670 90 95.
E-post: utredningen@uc.se.
Kunden har även rätt att en gång per år kostnadsfritt beställa ett registerutdrag avseende Kunden själv. Av
beställningen ska framgå att Kunden önskar beställa ett registerutdrag samt Kundens personnummer.
Beställning av registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av Kunden. Beställningen ska lämnas
skriftligen till UC till följande adress:
UC AB
Registerutdrag
117 88 Stockholm
ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTER
Kunden ansvarar för att uppgifter om e-postadress och telefonnummer är aktuella. Ändringar av e-postadress
och telefonnummer ska Kunden göra i Kreddy.
TILLGÄNGLIGHET
Tjänsterna är som utgångspunkt tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan. UC kan dock inte garantera att
användningen av Tjänsterna kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt
eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar,
säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. UC kommer i möjligaste mån att informera dig om planerade
avbrott.
BEGRÄNSNING AV UC:S ANSVAR
UC åtar sig inget ansvar eller garantier för Tjänsternas eller Kreddy’s tillgänglighet eller de övriga tjänster som
från tid till annan kan komma att tillhandahållas via Kreddy.
Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som UC förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till
ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. UC ansvarar inte för skada som
uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsterna
eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsterna. UC ansvarar inte heller för skada
orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens

eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begränsningarna av UC:s skadeståndsskyldighet ovan
gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från UC:s sida.
RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER OCH TVISTLÖSNING
Tolkning och tillämpning av dessa villkor ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning dessa Villkor ska
avgöras av allmän domstol. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För
att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5
Box 174, 101 23 Stockholm
KONTAKTUPPGIFTER
UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm
E-post: minuc@uc.se
Hemsida: www.minuc.se
Telefon: 0771-20 22 77

************

