Samtycke
Härmed samtycker jag till att Finanskollen i Sverige AB, (”BättreLån”, ”vi” eller ”oss”),
behandlar mina personuppgifter för:
-

Direktmarknadsföring, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms
eller e-post) eller på annat sätt (du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden).

-

Utskick av nyhetsbrev med information om nya tjänster eller erbjudanden från oss
samt våra samarbetspartners. Om du inte längre önskar ta emot sådant nyhetsbrev kan
du när som helst avsluta denna tjänst genom att klicka på den därför avsedda länk som
tillhandahålls i varje nyhetsbrev.

-

Användande av platstjänster i min telefon/surfplatta för insamling av detaljerade uppgifter om min geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge mig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e- post. 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.

-

För att kunna bestämma från vilken ungefärlig geografisk plats som du använder
Tjänsten, baserat på den IP-adress som du använder.

-

För kundanalyser (t.ex. genom att vi mot bakgrund av uppgifter om dig, din privatekonomi och lånesituation, skapar profiler över potentiella kunder), kunduppföljning,
affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys.

-

För utlämnande till våra samarbetspartners för möjliggörande av sådana samarbetspartners utskick av för dig relevanta erbjudanden.

-

Bevaring i upp till tio år.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att
radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket,
förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för vår fortsätta användning av din personuppgift, exempelvis fullgörande av avtal med dig eller vår bokföringsskyldighet enligt
gällande lagstiftning.

