Extrakort

Jag ansöker hä
rmed om Lån & Spar Bank MasterCard Betal- och kreditkort och försä
krar att de uppgifter som lä
mnats i denna ansökan ä
r korrekta, och att jag söker kort och kredit för egen
rä
kning. Om inget kreditbelopp fyllts i innebä
r detta att ansökan gä
ller för ett kreditbelopp på 20.000 kr. Jag godkä
nner att banken gör en kreditprövning, inhä
mtar kreditupplysning samt kontrollerar och kompletterar informationen i ansökan. Nä
r Lån & Spar Bank A/S, som ä
r kreditgivare, beviljat ansökan skickar banken Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, avtal
om Lån & Spar Bank MasterCard Betal- och kreditkort,
Information till insä
ttare samt villkoren för kredit och kort till mig. Nä
r jag mottar dessa handlingar och/eller kort ingås avtal om kort och
kredit
kredit mellan mig och banken. Jag ä
r medveten om och godkä
nner att uppgift om kreditens definitiva storlek, nominell och effektiv rä
nta erhålls efter det att krediten beviljats genom att banken
skickar avtalet till mig enligt ovan. Beviljat kort skickas till min folkbokföringsadress.
Villkor, rä
ntor och prislista för kortet kan jag hä
mta på www.lsb.se eller bestä
lla på telefonnummer 040-205 600. Jag har tagit del av bankens behandling av personuppgifter, som finns på sidan
3 i denna ansökan.
Jag godkä
nner att Lån & Spar Bank kommunicerar med mig i frågor relaterade till min ansökan via kontaktuppgifter som jag har lä
mnat, och ä
r medveten om att kommunikation via e-post och
sms ä
r okrypterad. Jag ä
r vidare införstådd med att Lån & Spar Bank ä
r en internetbank och att ingående av avtal och innehavande av produkt i banken förutsä
tter att jag har BankID och tillgång till internet. I samband med att kredit beviljas och kort skickas ansluts jag, och eventuell extrakortssökande, till internetbanken. Internetbanken ä
r f.n. kostnadsfri.

Underskrift (extrakortsinnehavare)

VIDIMERAD KOPIA AV ID-HANDLING
Plats för kopia av giltig ID-handling (exempelvis bankernas och postens ID-kort, körkort eller pass).

OBS! Personuppgifter samt namnteckning måste framgå.

Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två (2) personer.
Härmed vidimeras ovanstående kopia av ID-handling.
Person 1

Person 2

Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bank eller myndighet

Bank eller myndighet

Telefon dagtid (inkl riktnummer)

Telefon dagtid (inkl riktnummer)

Lån & Spar Bank
Box 4114
203 12 Malmö

Telefon
E-post
Webb

040-205 600
info@lsb.se
lsb.se

Lån & Spar Sverige, bankfilial. Filialregistret, Bolagsverket, org.nr 516406-0971. Clearingnr 9630.
Filial till Lån & Spar Bank A/S, Köpenhamn, registrerad hos Erhvervsstyrelsen, CVR-nr 13 53 85 30.

Information

Information om personuppgifter
Person som ansökt om produkter från Banken och som registrerats har rätt att få information
från Banken angående vilka personuppgifter som Banken behandlar om personen och vilken
typ av behandling som görs. Begäran ställs till Banken, se adress ovan.

Bankens behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Lån & Spar Sverige, bankfilial
Org.nr 516406-0971
Postadress: Box 4114, SE–203 12 Malmö
Telefonnummer: 040-205 600
E-post: info@lsb.se
Webb: lsb.se

Direktreklamspärr
Kund kan begära att Banken inför direktreklamspärr. Då erhåller kunden inte
reklaminformation direkt från Banken.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud i Lån & Spar Bank nås på adress
Lån & Spar Bank A/S, Att: DPO, Højbro Plads 9-11, 1200 Köpenhamn, Danmark.
Ändamålen med behandlingen
Banken behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera, rådge, kreditpröva och fatta beslut
inför ingående av avtal om bankens produkter och tjänster, administrera och fullgöra ingångna
avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Behandling sker även
i syfte att genomföra marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring,
statistik, metod- och affärsutveckling, riskhantering samt för att utvärdera tjänster och
produkter. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter
för kvalitetsbedömning av kredit för kapitaltäckningsändamål.
Personuppgifter kan vidare behandlas av Banken som underlag för finansiell rådgivning och
information om Bankens tjänster och produkter.
Banken registrerar vidare, för kreditgivningsändamål, viss kundgemenskap i sitt system. Sådan
registrering baseras på följande kriterier för gemenskap med annan kund i Banken 1) innehav
av gemensam produkt, 2) giftermål eller registrerat partnerskap och/eller 3) samma
folkbokföringsadress.
Banken kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Banken
enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att
inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsningar av respektive invända mot behandling av
personuppgifter, dataportabilitet
Person/kund har rätt att begära rättelse av personuppgift som Banken behandlar om
personen/kunden.
Person/kund har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot
behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt
EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information
i digitalt format (dataportabilitet).
Återkallelse av samtycke
Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från den registrerade äger den
registrerade rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Person/kund har rätt att inge klagomål avseende Bankens behandling av personuppgifter till
tillsynsmyndighet.
I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm,
www.datainspektionen.se.
I Danmark är tillsynsmyndigheten Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 Köpenhamn, Danmark,
www.datatilsynet.dk.
Personuppgifter som behandlas
Sådan information lämnas antingen elektroniskt via meddelande i internetbanken eller skickas
till personens/kundens folkbokföringsadress. Inspelade samtal lämnas endast elektroniskt.

Samtal till och från banken kan komma att spelas in i syfte att dokumentera ingångna avtal
eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Grunden för behandling
Bankens behandling av personuppgifter sker på följande grunder:
- Banken behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna kundavtal samt för att
vidta åtgärder på begäran av person som ansöker om produkter eller tjänster hos Banken.
- Banken behandlar personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser.
- Banken behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna
marknadsföra Bankens tjänster och produkter till sina kunder (angående direktreklamspärr –
se nedan.)
- Eventuell behandling av personuppgifter vid marknadsföring via e-post till andra personer än
Bankens kunder grundas på samtycke från den registrerade.
Kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar
Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som
telefonnummer och e-postadress.
Produktrelaterade uppgifter: uppgifter från kreditupplysningsbolag, uppgifter lämnade av
person i samband med ansökan om produkt.
Övriga uppgifter: uppgifter som kund lämnar till Banken i samband med administration/frågor
gällande kundens engagemang eller Bankens övriga tjänster.
Om person ansöker om eller innehar låneskyddsförsäkring eller liknande produkt: uppgift om
person/kund är fullt arbetsför.
Utebliven information
Om person inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att person inte erhåller
Bankens produkter eller tjänster.
Personuppgifter som behandlas har samlats in från en eller flera av följande källor
Personen, kreditupplysningsbolag, SPAR
Mottagare
Personuppgifterna har eller ska lämnas till följande mottagare:
- Bankens olika enheter i Sverige och Danmark.
- Av Banken anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
- Bankens utvalda samarbetspartners, så som försäkringsbolag, medlemsorganisationer och
låneförmedlare.
Mottagare finns i Sverige och Danmark. I vissa fall kan mottagare även finnas i annat EU-land.
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Automatiserat beslutsfattande och profilering
Vid ansökan och hantering av krediter kan automatiserat beslutsfattande och profilering av
person/kund förekomma. Automatiserat beslutsfattande rör framför allt beslut om
kreditgivning baserat på kreditbetyg och liknande som Banken inhämtar från
kreditupplysningsföretag. Person som ansöker om produkt (kredit) ska uppfylla Bankens krav
på kreditvärdighet avseende den aktuella produkten.
Tid som personuppgifterna behandlas
Personuppgifter behandlas 10 år efter senast avslutade engagemanget kunden har haft i
Banken. Behandling av personuppgifter i andra fall sker utifrån den kortare tidsperiod banken
bedömer det nödvändigt eller lämpligt utifrån rättsliga förpliktelser eller god kundvård. Till
exempel kommer uppgifter med koppling till kontroll enligt lag om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism att behandlas i minst 5 år.

Lån & Spar Bank

Telefon 040-205 600

E-post info@lsb.se

Webb lsb.se

