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Information om personuppgifter 

Den ansvarige som avses i dataskyddsförordningen är: 

Mercedes-Benz Finans Sverige AB ("Vi") 

Dockgatan 1  

Box 50521 

SE-202 50 Malmö 

Sverige  

 

E-post: kundsupport@daimler.com  

 

Daimler AG  

Dataskyddsansvarig för koncernen: Dr. Joachim Rieß 

HPC G353 

D-70546 Stuttgart 

Tyskland 

E-post: data.protection@daimler.com   

Insamling och behandling av personuppgifter 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig  innan och i samband med att en kundrelation inleds 

och ett avtal ingås eller i övrigt i samband med en kundrelation. Dessa uppgifter kan bland annat vara 

namn, kontaktuppgifter, personnummer, identitetshandlingar, sysselsättning, lön, civilstånd, 

medborgarskap, existerande krediter, betalningsanmärkningar, inkomst, samt annan finansiell 

information. 

 

För marknadsföringsändamål kan vi, om du har lämnat ditt samtycke, även komma att samla in och 

behandla följande personuppgifter: Instant Messenger ID, adresser på sociala nätverk, intressen, 

uppgifter om din bil (t.ex. fordonskonfiguration, mätarställning, data i det digitala servicehäftet) samt 

uppgifter om köpta produkter och utnyttjade tjänster (t.ex. leasingavtal, sparade fordonskonfigurationer). 

 

För att hålla personuppgifterna aktuella kan vi komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter 

från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av person- och 

adressregister, eller bilregister. 
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Kreditupplysning 

Vid kreditbedömning kommer en kreditupplysning inhämtas och behandlas av oss. Vi använder oss av 

externa leverantörer av dessa kreditupplysningar. I och med detta lämnar vi ut personuppgifter till dessa 

externa leverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden 

och tillhandahålla en kreditupplysning. 

Användningsändamål 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig primärt i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla 

och anpassa våra finansieringstjänster, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet 

med dig (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, kreditkontroller), samt för att 

uppfylla rättsliga krav. Uppgifterna kan även användas för statistik, affärsuppföljning samt utveckling av 

våra interna processer. 

 

Automatiserade beslut 

Vi använder oss i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis ske vid ett automatiskt 

godkännande eller avslag på en kreditansökan. Dessa automatiska beslut kan ibland vara baserade på 

profilering då information automatiskt behandlas för att bedöma vissa personliga egenskaper, såsom 

ekonomiska situation. Denna typ av automatiskt beslutfattande utförs endast om det är nödvändigt för 

att ingå eller fullgöra ett avtal med dig.  

Lagring och radering av personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de 

ändamål som uppgifterna samlades in för. Utöver detta kommer lagring endast ske om det krävs enligt 

lag, förordningar eller andra föreskrifter som vi lyder under. 

 

Vid ett avtal sparar vi dina uppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi uppgifterna med hänsyn till 

regler om preskription, normalt sett högst 10 år. När vi sparar personuppgifter för andra syften än på 

grund av avtalsförhållandet kan andra tider gälla, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning om 

penningtvätt (5 år dock högst 10 år ) och bokföring (sju år). 

 

Om du har lämnat ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling kommer vi att spara sådana 

personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke. 

Överföring av personuppgifter till tredje part 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. 

vid kreditupplysning eller till våra leverantörer av IT-tjänster. Vi ansvarar dock alltid för att dina 

personuppgifter behandlas på rätt sätt. 

 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller 

krav från myndigheter. Detta kan också ske för att tillvarata våra rättsliga intressen. Personuppgifter kan 

även komma att överföras till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott såsom bedrägerier. 
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Vi följer även gällande penningtvättslagar som kan innebära överföring av personuppgifter till relevanta 

myndigheter. 

Överföringar till tredje land (länder utanför EU och EES) 

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje 

land). Detta görs bara om regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar 

är uppfyllda: 

 

● EU-kommissionen har beslutat att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet. 

● Det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller 

bindande företagsbestämmelser. 

● Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

 

I de fall vi avser överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU och EES har du möjlighet att begära 

en kopia av dokumentation över vilka skyddsåtgärder som vidtas i det konkreta fallet.  

Säkerhet  

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som 

förvaltas av oss mot manipulering, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra 

säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.  

Rättslig grund för behandling 

a. I den mån du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter utgör detta den 

rättsliga grunden för behandlingen (artikel 6.1(a) GDPR). 

b. För behandling av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den 

rättsliga grunden av artikel 6.1(b) GDPR. 

c. I den utsträckning behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra 

rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med artikel 6.1(c) 

GDPR. 

d. Dessutom behandlar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters 

berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1(f) GDPR. Till sådana berättigade intressen hör att 

upprätthålla funktionaliteten i våra IT-system, men även att marknadsföra våra egna och tredje 

parts produkter och tjänster samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av 

affärskontakter.  

Dina rättigheter 

Som föremål för personuppgiftsbehandlingen har du rätt till tillgång (artikel 15 GDPR), rättelse (artikel 16 

GDPR), radering av data (artikel 17 GDPR), begränsning av behandling (artikel 18 GDPR) samt 

dataportabilitet (artikel 20 GDPR).  

 

Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter behandlas har du rätt att återkalla detta samtycke 

när som helst. Lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte 
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av återkallandet. Vi kan dock komma att fortsätta att behandla dina personuppgifter för andra ändamål i 

de fall behandlingen utförs baserat på någon annan rättslig grund än samtycke (jfr avsnittet "Rättslig 

grund för behandling"). 

 

Invändningsrätt  

Du har när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att göra invändningar mot 

sådan behandling av dina personuppgifter som sker med stöd i artikel 6.1(e) GDPR 

(personuppgiftsbehandling i allmänt intresse) eller artikel 6.1(f) GDPR (personuppgiftsbehandling baserad 

på en intresseavvägning). Om du gör en invändning behandlar vi endast dina personuppgifter om vi kan 

påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om 

behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller åsikter till följande kontaktadress: 

kundsupport@daimler.com.  

 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att 

klaga till en behörig tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR). I Sverige är detta Datainspektionen.  

 

DATAINSPEKTIONEN 

Box 8114 

104 20 Stockholm 

www.datainspektionen.se 

Kontaktinformation 

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar om dig och ansvarar för att dina 

personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Om du har några frågor, önskar ändra 

eller komplettera någon information, vill veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig eller vill 

invända mot en behandling, är du alltid välkommen att kontakta oss via informationen nedan. 

 

Mercedes-Benz Finans Sverige AB  

Dockgatan 1  

Box 50521 

SE-202 50 Malmö 

Sverige  

Tlf. +46 40-660 92 60 

Fax +46 40-30 52 50 

 

E-post: kundsupport@daimler.com  

http://www.datainspektionen.se/

