Integritetsmeddelande för
Brites tjänster
Senast uppdaterat: November 2021

1. Om oss
Brite AB, org. nr 559116-1632, (”Brite”,”vi”,”oss”) är en betaltjänstleverantör som tillhandahåller
betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster. Brite är licenserad av och står under tillsyn av
den Svenska Finansinspektionen.
Brite är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Brite tillhandahåller sin
betalningsinitierings- och kontoinformationstjänst till dig.

2. Vårt integritetsmeddelande
Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, vår användning av dina personuppgifter
eller om du vill använda dig av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på
support@britepaymentgroup.com.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?
● Personlig information och kontaktinformation namn, personnummer, födelsedatum,
postadress, IP-adress och kön.
● Finansiell information bank och bankkontonummer.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de tjänster vi
erbjuder, för nedanstående övergripande ändamål. Du kan läsa under respektive ändamål för att få
mer information om bl.a. vilka personuppgifter vi använder för att uppnå ändamålet, på vilket sätt vi
använder personuppgifterna och hur länge vi kommer att behandla personuppgifterna för det
aktuella ändamålet.
Dina personuppgifter används för följande övergripande ändamål:
●
●
●
●

För administration och tillhandahållande av våra tjänster till dig.
För att kunna utföra kundkännedomskontroller.
Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.
Försvara och ta tillvara rättsliga anspråk.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och vi kommer inte att sälja dina
personuppgifter till någon annan.
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Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att kunna använda
vår tjänst. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer det inte gå att genomföra betalning.

Administration och tillhandahållande av våra tjänster till dig.
Vad vi gör
Vi behandlar nedan personuppgifter om dig för att kunna genomföra betalning som initieras av
dig, samt för att kunna tillhandahålla och administrera våra tjänster enligt användarvillkoren.
Det innefattar till exempel att verifiera att du är över 18 år och att identifiera dig innan en
transaktion genomförs. Nedan anges den information vi inhämtar för att kunna fastställa
identiteten hos våra användare, kontakta dem vid behov samt den finansiella information som
behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna.
Personuppgifter
− Personlig information och kontaktinformation: Namn och personnummer.
− Finansiell information: Kontoinformation.
Rättslig grund
Vi har rätt att använda dina uppgifter för fullgörande av vårt avtal med dig.
Lagringstid
2 år från senaste användningen av Brites tjänst.
För att kunna utföra kundkännedomskontroller
Vad vi gör
Vi behandlar nedan personuppgifter om dig för att kunna utföra kundkännedomskontroller
inklusive anti-penningtvätts kontroller och kontroller mot sanktionslistor.
Kundkännedomskontroll av dig vid användningen av våra tjänster utförs endast i vissa fall.
Personuppgifter
− Personlig information och kontaktinformation: Namn, personnummer, födelsedatum,
postadress och kön.
− Finansiell information: Kontoinformation.
Rättslig grund
Vi har en rättslig skyldighet enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism att utföra dessa kontroller.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta syfte i upp till 10 år, enligt krav i lag.
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Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.
Vad vi gör
Om Brite skulle omstruktureras, till exempel delas upp i flera olika verksamheter, eller om en
utomstående part skulle förvärva Brite eller delar av vår verksamhet, kommer Brite att överföra
dina och andra användares personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i
sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i detta
integritetsmeddelande, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.
Personuppgifter
Samtliga personuppgifter vi behandlar om dig i enlighet med detta integritetsmeddelande, med
undantag för känsliga personuppgifter som inte kommer att överföras, kan komma att
behandlas för detta ändamål, allt efter omständigheterna.
Rättslig grund
Vi har rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning, eftersom vi bedömer
att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt
intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget
bedriver liknande verksamhet som Brite.
Lagringstid
Om Brite upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, kommer vi att
radera dina personuppgifter, såvida vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav.
Om Brite förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering
kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt vad som anges i detta
integritetsmeddelande, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.
Försvara och ta tillvara rättsliga anspråk
Vad vi gör
Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller
göra gällande det rättsliga anspråket.
Personuppgifter
− Samtliga personuppgifter vi behandlar om dig i enlighet med detta integritetsmeddelande
kan komma att behandlas för detta ändamål, allt efter omständigheterna.
Rättslig grund
Vi har rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.
Lagringstid
Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader efter avtalets
upphörande. Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra
gällande ett rättsligt anspråk.
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5. Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar i huvudsak in dina personuppgifter direkt från dig vid din användning av vår tjänst, men vi
kan också använda en tredje part för att samla in dina personuppgifter.
De personuppgifter som vi samlar in från tredje part är förnamn, efternamn, adress, födelsedatum
samt kön. Inhämtning av uppgifter från tredje part sker första gången du använder Brites tjänst i de
fall där Brites klient används. Vi kan även komma att genomföra kontroll av dig mot
sanktionsregister. Vilken tredje part vi använder beror på i vilket land du är folkbokförd. Vi använder
följande:

Roaring Apps AB - org.nr: 559067-2613 Propellervägen 4, 183 62, Täby, Sweden
Suomen Asiakastieto Oy - org.nr 0111027-9 Hermannin rantatie 6, Box 16, 00581 Helsinki, Finland
Finnish Trust Network (FTN) through Telia Finland Oyj – org.nr 1475607-9, Teollisuuskatu 15, 00510
Helsinki, Finland
Softtronic AB (publ) - org.nr 556249-0192) SE- 120 32, Stockholm, Sverige (för sanktionslistslagning)

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Perioden som vi lagrar dina personuppgifter varierar beroende på syftet med behandlingen. Perioden
kan antingen bestämmas av andra regler eller beroende på det kontrakt vi har ingått med dig. Men vi
strävar alltid efter att minimera den period vi lagrar dina personuppgifter och vi lagrar aldrig dina
personuppgifter längre än nödvändigt.

7. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
För att kunna inhämta personuppgifter från tredje part enligt ovan behöver vi dela med oss av vissa
uppgifter med dem. Som regel är det namn och/eller personnummer som delas med dessa. Vidare
delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller molntjänster för IT-drift och liknande.
Tredje part kan vara ett personuppgiftsbiträde som är ett företag som behandlar personuppgifter för
oss i enlighet med våra instruktioner.
Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till en tredje part för att dessa ska kunna utföra
kundkännedomskontroller inklusive kontroller för att motverka penningtvätt och kontroller mot
sanktionslistor.
Om och när vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde kommer dina
personuppgifter endast att behandlas i enlighet med de syften till varför vi samlade in dina
personuppgifter i första hand. Detta innebär att ett personuppgiftsbiträde inte kan behandla dina
personuppgifter för ytterligare eller egna ändamål. Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal på plats
med alla våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på samma
sätt som om vi själva behandlade dina personuppgifter.
Våra personuppgiftsbiträden
Roaring Apps AB - org.nr: 559067-2613 Propellervägen 4, 183 62, Täby, Sweden
Softtronic AB (publ) - org.nr 556249-0192 SE- 120 32, Stockholm, Sverige
Google Cloud EMEA Limited – org.nr 368047, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
Klarna Bank AB (publ) - org.nr 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige
Zendesk – org nr 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103
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FinTecSystems GmbH - Gottfried-Keller-Str. 33, 81245 Munich
Paysolut UAB - org.nr 305217021, Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius, Litauen

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra tredje parter, t.ex. statliga myndigheter;
Integritetskyddsmyndigheten, Finansinspektionen, Skatteverket och andra myndigheter när det är
tillämpligt enligt lag.

8.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer alltid att sträva efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EEAS. I undantagsfall
kan dina personuppgifter behandlas utanför EU/EEAS. Till exempel, om ett personuppgiftsbiträde,
antingen för sig själva eller genom ett annat personuppgiftsbiträde är etablerade utanför EU/EEAS.
Oavsett vilket land dina personuppgifter behandlas i vidtar vi alltid nödvändiga åtgärder för att se till
att dina personuppgifter är lika säkra som om de behandlades inom EU/EEAS.
Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå
för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/index_en.htm

9. Hur använder vi cookies?
Vi kan placera cookies på din enhet (dator, surfplatta, smartphone etc.) för att automatisera ifyllnad
av din personliga information i formulär som behövs för att påbörja en transaktion. Detta gör att du
kan spara din kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum
och personnummer med Brite.
Vi använder cookies för att samla in ovan nämnda information när du använder våra tjänster med
samma enhet. Vi automatiserar sedan ifyllningen av din information till formulär när du använder
Brites tjänster.
I vår cookie notice förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra
cookies.

10. Dina rättigheter
Du har flera rättigheter när det kommer till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få
information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss del
kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem
rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av
användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi
använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.
Du kan läsa mer om dina rättigheter under respektive rubrik nedan.
Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter genom att kontakta oss
på support@britepaymentgroup.com.
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Vårt ansvar för dina rättigheter
Vi är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från det att du
hörde av dig. Om din begäran är komplicerad, eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar
till oss, har vi rätt att förlänga tiden med två månader till.
Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från
det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och
informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.
All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om
det du begär är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi dock rätt att ta ut en administrativ avgift för
att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.
Rätt till tillgång
Du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även
rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare
kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex.
via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
Rätt till rättelse
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera
uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att
komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
Rätt till radering
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl
till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:
●
●
●
●
●
●

personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi
inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller
du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av
informationssamhällets tjänster.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan
radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften
än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära begränsning av vår behandling när:
●
●
●

du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden vi utreder
uppgifternas korrekthet,
användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med
användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett
rättsligt anspråk, eller
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●

du har invänt mot användning, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än
dina intressen.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en
intresseavvägning eller av allmänt intresse. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart
att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än
dina intressen.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en
annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina
personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal
mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter
du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.
Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för Brite. Du kan också lämna in ett klagomål till
dataskyddsmyndigheten i ditt hemland inom EU.

11. Har du klagomål på vår behandling av personuppgifter?
Om du vill lämna in ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta
support@britepaymentgroup.com. Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är den svenska nationella tillsynsmyndigheten
när det gäller behandling av personuppgifter under till exempel GDPR. För att lämna in ett klagomål
till Integritetsskyddsmyndigheten, besök https://www.imy.se/.

12. Ändringar av detta integritetsmeddelande
Vi har rätt att vid behov ändra detta integritetsmeddelande. När vi gör ändringar som inte enbart är
språkliga eller redaktionella och förändringarna påverkar sedan tidigare insamlade personuppgifter
kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla.
Om vi behöver ditt samtycke för att kunna genomföra ändringarna och du inte godtar dessa kommer
ändringarna inte att gälla för dig.

***********
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