PEAC (Germany) GmbH:s integritetspolicy i enlighet med GDPR artikel 13, 14 för
kunder, intresserade av våra produkter och finansieringserbjudanden,
borgensmän, leverantörspartners och -intressenter samt övriga berörda

1.

Ansvarigt och operativt dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen för den behandling
som beskrivs i denna integritetspolicy är:
PEAC (Germany) GmbH, Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, Tyskland
Fax 040/236 26 5278, e-postadress: zentrale@peacfinance.de (”PEAC Tyskland”)
Vid frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller dataskydd i allmänhet, vänligen
kontakta vårt företags dataskyddsombud på e-postadressen datenschutz@peacfinance.de eller på
ovanstående postadress med tillägget ”z.H. Datenschutzbeauftragter”.

2.

Insamling, lagring och behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi får direkt från våra kunder, leverantörspartners, borgensmän
och övriga berörda inom ramen för affärsrelationen eller av tredje parter som legitimerats av dessa
(t.ex. säljare, återförsäljare, mellanhänder, försäkringsmäklare) samt på grundval av en begäran om
finansiering eller uthyrningstjänster från PEAC Tyskland eller för ett leverantörspartnerskap och
inom ramen för utarbetandet av offerter och avtal.
Dessutom behandlar vi – i den utsträckning det är nödvändigt och lagligt tillåtet för tillhandahållande
av våra finansierings-, uthyrnings- och servicetjänster (i fortsättningen kallade
”Finansieringstjänster”) – personuppgifter som vi har erhållit från offentligt tillgängliga källor (t.ex.
handels- och föreningsregister, publika register, debiteringsregister, fastighetsregister, press, media,
internet), samt personuppgifter som vi har mottagit från andra företag i PEAC Tyskland-koncernen
och från andra tredje parter (t.ex. från ett kreditupplysningsföretag som Bisnode Kredit AB, eller
Signicat GmbH) på ett tillåtet sätt (t.ex. för att besvara finansieringsförfrågningar). Den rättsliga
grunden för sådan behandling är vårt fullgörande av avtal eller på grundval av samtycke från kunden
eller övriga berörda.
De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig i syfte att tillhandahålla
Finansieringstjänsterna, inklusive för att hantera finansieringsförfrågan, ansökan, samt upprätta
offerter och kontrakt, är:
-

personuppgifter såsom titel, förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

-

kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, fast telefon och/eller mobiltelefon; samt vid behov
faxnummer och e-postadress),

-

kontouppgifter,

-

legitimations- och autentiseringsuppgifter (t.ex. identitetshandling och identitetsuppgifter,
födelsedatum, exempelsignatur, förfaranden vid videolegitimation),

-

uppgifter om finansieringsobjektet,

-

uppgifter om en befintlig egen försäkring från kundens sida (t.ex. egendomsförsäkring eller
allriskförsäkring) för försäkringstäckningen av finansieringsobjektet.
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Dessutom kan det också handla om personuppgifter som vi måste behandla för att t.ex. fullgöra våra
avtals- och dokumentationsskyldigheter. Inom ramen för detta syfte kan vi komma att behandla
personuppgifter som handlar om din ekonomiska situation, reklam- och försäljningsdata samt övriga
personuppgifter som är jämförbara med de ovan nämnda kategorierna, i synnerhet:
-

kontrakts- och omsättningsuppgifter, betalningstransaktioner (t.ex. kontorörelser, IBAN-nummer,
betalningsmottagare och betalare).

-

uppgifter om din ekonomiska situation (t.ex. information om inkomster och utgifter, intäkter och
tillgångar
samt
ursprung,
kreditvärdighet,
poäng-/kreditbetygsdata,
prick
hos
kreditupplysningsföretag, betalningsagerande, betalningsförseningar).

-

offentligt tillgängliga personuppgifter (t.ex. data från konsumentforskning, från allmänt tillgängliga
förteckningar och från inlägg på onlinetjänster).

3.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med de vid var tid gällande bestämmelserna i EU:s allmänna
dataskyddsförordning (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG).
3.1.

För att uppfylla avtalsskyldigheter (GDPR art. 6.1.b)

Insamling och behandling av dina personuppgifter utförs i syfte att tillhandahålla
Finansieringstjänster från PEAC Tyskland genom att ingå finansieringsleasingavtal i den mening
som avses i KWG (tyska banklagen) § 1.1.a.10 samt hyres- och avbetalningsavtal och avtal om
säljarpartnerskap för återförsäljaravbetalning och inom ramen för genomförandet av dessa avtal, för
att möjliggöra eller fastställa uppfyllandet av en skyldighet enligt dessa avtal eller för genomförandet
av föravtalsåtgärder som utförs på kundens begäran. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är
främst baserat på den avtalsprodukt du har begärt.
Närmare uppgifter om personuppgiftsbehandlingens syfte finns i respektive kontraktsdokument och
allmänna villkor för leasing-, hyrköp- eller hyreskontrakt.
Inom ramen för ovan syfte sker personuppgiftsbehandlingen bl.a. för
-

att kunna identifiera dig som vår kund;

-

att kunna ge dig lämpliga råd i samband med en finansieringsförfrågan, kontraktstilldelning och
genomförande av kontraktet;

-

korrespondens med dig och för fakturering;

-

att kunna motivera utförandet och uppsägningen av den avtalsrelation som ingåtts med dig.

Ovan personuppgiftsbehandling är nödvändig för att upprätta och genomföra avtalsrelationen.
3.2.

För att efterleva rättsliga förpliktelser (GDPR artikel 6.1.c)

PEAC Tyskland är föremål för olika rättsliga skyldigheter (t.ex. tyska banklagen (KWG), tyska
penningtvättslagen (GwG), tyska skattelagar) samt myndighetskrav så som från federala
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin (federala tyska finansinspektionen), och
Deutsche Bundesbank (tyska riksbanken)).
Syftet med personuppgiftsbehandlingen är bland annat, men inte begränsat till, följande:
-

kreditvärdighetsprövning,

-

identitets- och ålderskontroll,
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-

förebyggande åtgärder mot bedrägerier och penningtvätt,

-

fullgörande av kontroll- och rapporteringsskyldigheter enligt tysk skattelagstiftning,

-

bedömning och hantering av risker för PEAC Tyskland.

3.3

Med stöd av en intresseavvägning (GDPR artikel 6.1.f)

Vid behov kan vi komma att behandla personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse som
rättslig grund. Sådan behandling omfattar t.ex.:
-

samråd och datautbyte med kreditupplysningsföretag (t.ex. Bisnode Kredit AB och/eller Signicat
GmbH) för att fastställa kreditvärdighet eller konkursrisker inom leasing- och
uthyrningsverksamheten,

-

testning och optimering av metoder för behovsanalys för direkt kundkontakt,

-

reklam eller marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, i den mån användningen av
personuppgifterna inte har ifrågasatts,

-

hävda rättsliga anspråk och försvar vid rättsliga tvister,

-

säkerställa IT-säkerhet och IT-drift för PEAC Tyskland,

-

säkerställa försäkringsskydd för våra finansieringsobjekt och åtgärder för försäkringsskydd samt
för försäkringsersättning vid skada,

-

förhindrande och utredning av brott,

-

videoövervakning i syfte att skydda egendomsrätten och samla in bevismaterial i händelse av
bedrägeri,

-

åtgärder för byggnadsegendomsrätten,

-

åtgärder för företagsledning och vidareutveckling av tjänster och produkter,

-

riskhantering inom PEAC Tyskland-koncernen.

3.4

och anläggningssäkerhet (tillträdeskontroller)

och skydd

av

Baserat på ditt samtycke (GDPR art. 6.1.a)

I den mån personuppgiftsbehandlingen endast kan baseras på ditt samtycke ber vi dig uttryckligen
om detta. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas om du ger oss ditt samtycke. Du kan
när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse gäller för framtiden och påverkar inte
lagligheten av den personuppgiftsbehandlingen som skedde fram till återkallelsen.

4.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vår affärsverksamhet stöds av externa tjänsteleverantörer, till exempel inom IT-tjänster,
telekommunikation, datadestruktion, inkasso, rådgivning, försäljning och marknadsföring. Förutom
sin juridiska skyldighet att följa alla dataskyddsbestämmelser har vi ålagt dessa tjänsteleverantörer
ytterligare dataskyddskrav. Detta inkluderar i synnerhet en skyldighet som personuppgiftsbiträde
enligt GDPR art. 28.
Dessutom överför vi endast personuppgifter till andra mottagare om det finns rättslig grund för detta
eller om du har gett ditt samtycke innan. I den mån det behövs för behandlingen av avtalsrelationen
med dig (GDPR art. 6.1.b), kommer dina personuppgifter att lämnas vidare till följande tredje parter:
-

till leverantör och säljare av leasing-, hyrköps- respektive hyresobjektet: Databehandlingen utförs
på din begäran och krävs enligt GDPR art. 6.1.b för lämplig behandling av finansieringsbegäran
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och avtalet och för ömsesidigt fullgörande av skyldigheter som härrör från avtalsrelationen. Detta
inkluderar även överföring av personuppgifter till handelspartners, i synnerhet
försäljningspartners vid återförsäljaravbetalning, montörer, speditörer osv., som vi använder för
att hjälpa oss tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra avtalsskyldigheter.
-

till PEAC och alla företag som direkt eller indirekt tillhör PEAC-koncernen i syfte att upprätta,
utföra eller avsluta avtalsrelationen, tillhandahålla tjänster, fastställa koncernansvaret. En alltid
uppdaterad lista, tillsammans med adresserna till de företag som direkt eller indirekt tillhör PEACgruppen till vilka personuppgifter kan överföras, finns nedladdningsbart på vår webbplats
(www.peacfinance.de).

-

till kredit- och finansinstitut för återfinansiering, om detta är nödvändigt för att behandla ansökan
om finansiering och/eller avtalet samt för att skydda PEAC Tysklands legitima intressen.

-

I den mån PEAC Tyskland deltar i återfinansieringstransaktioner med anknytning till
kapitalmarknaden som en del av återfinansieringen kommer personuppgifter också att överföras
till de företag som deltar i transaktionen om detta är nödvändigt för att transaktionen ska kunna
genomföras korrekt eller för att skydda PEAC Tysklands berättigade intressen.

-

till borgenärer eller insolvensförvaltare för att tillhandahålla information om utomstående
gäldenär i samband med utmätning.

-

till myndigheter och offentliga institutioner, om det finns en rättslig eller lagstadgad skyldighet.

-

till tredje parter som är involverade i leasingfinansiering (t.ex. marknadsföringsinstitut, förvaltare,
fondbolag, experter).

-

till försäkringsmäklaren för PEAC Tyskland i syfte att fastställa befintligt och/eller täckning av
försäkringsskydd av vår kund eller av PEAC Tyskland för våra finansieringsobjekt samt till deras
försäkringsgivare (försäkringsbolag) i syfte att upprätta, genomföra eller säga upp
försäkringsavtalet och i händelse av skada.

Som en del av genomförandet av avtalsrelationen (GDPR art. 6.1.b), för att uppfylla rättsliga
skyldigheter (GDPR art. 6.1.c) från den tyska banklagen (KWG) och den tyska penningtvättslagen
(GwG) samt vårt berättigade intresse (GDPR art. 6.1.f), överför vi personuppgifter
-

Till externa kreditupplysningsföretag (Finansiell ID-Teknik BID AB och/eller Signicat GmbH),
nedan kallade ”kreditupplysningsföretag”) för att bedöma en kunds kreditvärdighet och
betalningsbeteende.

De personuppgifter som överförs får av den tredje parten endast behandlas för ovannämnda
ändamål. Vidare behandling sker endast om kunden eller annan registrerad har samtyckt eller om
det finns en annan rättslig grund.

5.

Automatiserad personuppgiftsbehandling utan automatiserat beslutsfattande i enlighet med
GDPR art. 22

Vi behandlar dina personuppgifter delvis automatiskt i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter
av kunden och andra registrerade med avseende på ett visst beteende i betalningstransaktioner och
med avseende på kreditvärdighet (profilering), t.ex. i följande fall:
På grund av bland annat lagstadgade krav från GwG (tyska lagen om penningtvätt) är vi skyldiga att
motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och brott som äventyrar våra tillgångar; det innebär
även datautvärderingar (inklusive i betalningstransaktioner).
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För att bedöma våra framtida kunders kreditvärdighet använder vi så kallad Scoring. På grundval av
personuppgifter beräknas en statistisk sannolikhet för att en kund kommer att uppfylla sina
betalningsskyldigheter enligt avtalet. Scoringen baseras på en matematiskt-statistiskt erkänd metod.
Denna beräkning kan exempelvis omfatta inkomstförhållanden, utgifter, befintliga skulder, yrke,
arbetsgivare, anställningstid, erfarenheter från tidigare affärsrelationer samt personuppgifter från
kreditupplysningsföretag. De beräknade poängvärdena stödjer PEAC Tysklands beslutsfattande vid
bedömningen av finansieringsförfrågningar och inom ramen för våra avtalserbjudanden och slutande
av avtal och ingår i den löpande riskhanteringen.
PEAC Tyskland använder i allmänhet inte automatiserat beslutsfattande i den mening som avses i
GDPR artikel 22. Om ett sådant förfarande skulle användas i enskilda fall, kommer kunden och alla
andra berörda parter att erhålla separat information om detta och om sin rätt till invändning, där lagen
föreskriver det.

6.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska Unionen (så kallade tredjeländer) sker i
den mån det är nödvändigt för att genomföra din finansieringsförfrågan och/eller ditt avtal, eller om
detta krävs enligt lag (t.ex. skattemässiga rapporteringsskyldigheter, tullbestämmelser osv.) eller om
du har gett ditt samtycke.
I den mån överföringen av dina personuppgifter till ett tredjeland är eller blir nödvändig i enskilda fall
för utförandet av ditt kontrakt och/eller ett avtal, kommer vi att informera dig separat om detta och
om din rätt att invända, där lagen föreskriver det.

7.

Tidsperiod för lagring av personuppgifter och radering

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra
avtalsenliga och juridiska skyldigheter, från och med din första finansieringsförfrågan från PEAC
Tyskland fram till avslutandet av de avtal som ingåtts med oss.
Personuppgifter raderas regelbundet om de inte längre behövs för det ursprungliga syftet, såvida
inte deras – tillfälliga – ytterligare behandling är nödvändig för andra syften, i synnerhet för följande
syften:
-

Fullgörande av lagrings- och dokumentationsskyldigheter enligt bland annat de tyska
handelslagen (HGB), skattelagen (AO), banklagen (KWG) och penningtvättslagen (GwG). De
lagrings- eller dokumentationsperioder som anges där är två till tio år.

-

Bevisupptagning inom ramen för den lagstadgade preskriptionstiden, som enligt den tyska
civillagen (BGB) §§ 195 och följande paragrafer vanligtvis uppgår till tre år, men i enskilda fall
även upp till trettio år.

8.

Vilka rättigheter har du gentemot oss?

Du har enligt gällande lagstiftning vissa rättigheter gentemot oss som behandlar personuppgifter.
Nedan beskriver vi dina olika rättigheter och vad de innebär för dig i förhållande till de
personuppgifter vi behandlar. Vill du läsa mer om vad Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) skriver
om dessa rättigheter finns länkar under varje avsnitt till relevant sida på IMY:s hemsida.
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Om du har några frågor eller vill veta mer får du gärna höra av dig till oss på
datenschutz@peacfinance.de.
8.1

Rätt till information och tillgång (registerutdrag)

I denna integritetspolicy beskriver vi generellt vilka personuppgifter som behandlas av oss i olika
sammanhang, men om du vill veta mer om ifall vi behandlar just dina personuppgifter, och i vilken
omfattning detta sker, kan du kontakta oss enligt ovan och begära information om vilka
personuppgifter vi behandlar.
Vill du läsa mer om rätten till information, se här.
Vi kan även förse dig med en kopia, ett s.k. registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av
oss. I registerutdraget lämnar vi information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som
behandlas, vad personuppgifterna används till, hur länge uppgifterna kommer att sparas, vilka
personuppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer.
Vill du läsa mer om rätten till tillgång, se här.
8.2

Rätt att få dina personuppgifter rättade

Vi strävar efter att alltid ha korrekta personuppgifter om dig och uppdatera dessa när så behövs. Om
du upptäcker att vi ändå behandlar inkorrekta personuppgifter om dig, kan du kontakta oss enligt
ovan kontaktuppgifter för att få dessa rättade.
Du har även rätt och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter om detta är relevant utifrån
de ändamål som dina personuppgifter behandlas. Du kan då lämna oss ytterligare information för
att åstadkomma sådan komplettering.
Vill du läsa mer om rätten till rättelse, se här.
8.3

Rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rättighet är dock inte absolut, utan
för att vi ska radera dina personuppgifter måste vissa förutsättningar föreligga. Exempelvis kan du
ha rätt att få personuppgifter raderade om dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka
de samlats in, om du återkallar ditt samtycke eller om du invänt mot att vi använder dina
personuppgifter för direktmarknadsföring.
Rätten till radering är dock begränsad för det fall något undantag är tillämpligt på personuppgifterna
i fråga. Exempelvis har vi rätt att behålla personuppgifterna om det krävs för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Vill du läsa mer om rätten till radering, se här.
8.4

Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling, om den rättsliga grunden för
behandlingen (se avsnitt tre ovan för de olika rättsliga grunderna) är att den är nödvändig för
ändamål som rör vårt berättigade intresse, detta inbegriper profilering som grundas på ett berättigat
intresse.
Om du invänder har vi inte rätt att behandla personuppgifterna längre, om 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. Om vi anser
oss ha sådana berättigade skäl, eller om personuppgifterna behövs för fastställande, utövande eller
försvar av rättsliga anspråk, kommer vi att meddela dig om detta, och skälen för bedömningen.
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Du kan också invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål
(inklusive profilering om detta ingår som en del av detta). Om du gör det kommer vi att upphöra med
behandlingen för dessa ändamål.
Vill du läsa mer om rätten att invända, se här.
8.5

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du kan begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du inte tycker att
personuppgifterna vi har om dig är korrekta, om du anser att behandlingen är olaglig, eller under den
tid som vi kontrollerar om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt integritetsintresse när du
invänt mot behandlingen (se mer om detta under Rätt att invända mot vår behandling av dina
personuppgifter ovan).
Vill du läsa mer om rätten till begränsning, se här.
8.6

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss (för det fall den lagliga
grunden för vår behandling är samtycke eller fullgörande av avtal) utlämnat i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format. Detta förutsätter dock att behandlingen sker automatiserat (dvs
inte i fysisk form på papper). Om det är tekniskt möjligt, och du önskar det, kan vi överföra dina
personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.
Vill du läsa mer om rätten att flytta personuppgifter (dataportabilitet), se här.
8.7

Rätt att återkalla ditt samtycke

För det fall vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som rättslig grund har du rätt att när
som helst återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat, med effekt från och med
återkallelsen (dvs. den behandling av personuppgifter vi gjort innan återkallelsen påverkas inte). Vid
direktreklam via e-post kan återkallelse ske genom en länk i det aktuella utskicket.
8.8

Rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (eller till en annan tillsynsmyndighet) om du
anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vill du läsa mer om rätten att inge klagomål, se här.
8.9

Du kan behöva styrka din identitet

Vänligen notera att för att skydda din integritet kan vi (om behövligt) kräva att du styrker din identitet
när du kontaktar oss.

9.

Ändringar av integritetspolicyn

Nya lagkrav, affärsbeslut eller den tekniska utvecklingen kan komma att kräva ändringar i vår
integritetspolicy. Integritetspolicyn kommer då att justeras därefter. Du hittar alltid den senaste
versionen på vår hemsida.
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