
 

 

Avtal – Personuppgiftsbiträde 

 

Kontaktuppgifter 

Finansia Sverige AB 556901-4227  

Adress: Österleden 3,  371 33 KARLSKRONA  

Företrädare: Marcus Gustavsson; marcus@finanisa.se 

 

Parter 

Finansia Sverige AB, nedan ”vi”, ”Finansia” eller ”oss”, ska tillhandahålla avtalade tjänster mellan oss 

och dig som kund till Finansia. Finansia agerar i vårt avtal Personuppgiftsansvarig mellan dig och oss. 

Till dina kunder agerar vi i detta fall Personuppgiftsbiträde.  

Med ”avtalet” menas detta avtal. Med ”huvudavtalet” menas avtalet du ingick när du blev kund till 

Finansia. 

Inledning 

För att Finansia ska kunna fullfölja vårt huvudavtal mellan dig och oss, samt uppfylla krav från 

myndigheter, samlar vi in information om dina kunder från dig, olika upplysningsbolag samt officiella 

register. 

Exempel på personuppgifter som behandlas av Finansia är 

- Kontaktuppgifter, såsom till exempel namn, e-postadress och adress 

- Faktureringsinformation, såsom till exempel kundnummer, adress och referens. 

- Identifikationsuppgifter såsom organisations eller personnummer 

- Kreditinformation 

Säkerhetsåtgärder 

Finansia vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst 

samt för att följa aktuell lagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner.  

Åtaganden 

Personuppgiftsbiträdet ska, vid behandlingen av personuppgifter under detta avtal, iaktta och följa 

tillämplig Dataskyddslagstiftning och tillämpliga rekommendationer från Tillsynsmyndighet eller 

andra berörda myndigheter. Personuppgiftsbiträdet ska godta de ändringar och/eller tillägg som kan 

behöva göras i avtalet med anledning av tillämplig Dataskyddslagstiftning. 

 

Utlämnande av personuppgifter 

mailto:marcus@finanisa.se


Personuppgiftsbiträdet får inte, utan föregående skriftliga samtycke från den 

Personuppgiftsansvarige, överföra eller på något annat vis lämna ut personuppgifter eller annan 

information relaterad till behandlingen av personuppgifter till tredje part, bortsett från 

Underbiträden enligt detta Avtal. Undantag är om tvingande lagstiftning kräver att Finanisa lämnar ut 

informationen till myndigheter. Exempel på myndigheter kan vara Polisen eller Skatteverket. 

Underbiträden 

Den Personuppgiftsansvarige ger Personuppgiftsbiträdet en allmän rätt att anlita Underbiträden för 

fullgörande av tjänsterna enligt detta Avtal och Huvudavtalet.  

Informationssäkerhet 

Personuppgiftsbiträdet ska vara skyldigt att säkerställa att endast personer som har ett direkt behov 

av tillgång till personuppgifter för att kunna infria Personuppgiftsbiträdets åtaganden i enlighet med 

huvudavtalet har tillgång till sådan information. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att varje 

person som är involverad i behandlingen av personuppgifter har åtagit sig att iaktta sekretess eller 

omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt. 

Avtalstid 

Villkoren i detta Avtal ska gälla så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för 

personuppgiftsansvariges räkning samt för att följa tvingande lagstiftning, tex bokföringslagen. 

Övrigt 

Skulle någon bestämmelse i avtalet, eller del därav, visa sig vara ogiltig, ska detta inte innebära att 

avtalet i övriga delar är ogiltigt. Istället ska övriga bestämmelser i avtalet alltjämt vara gällande och 

tolkas på det sätt som bäst tillvaratar parternas avsikter vid avtalets ingående. Detsamma gäller att 

huvudavtalet ej är ogiltigt om någon del av detta avtal skulle visa sig vara ogiltigt. 


