
Din personliga integritet är viktig för oss 
 
För Human Finans är det viktigt att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och 
korrekt sätt. Human Finans vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och 
vilka rättigheter du har. 
 
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som innehåller regler kring behandling av 
personuppgifter börjar gälla från den 25 maj 2018. Denna förordning och en 
kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Personuppgiftslagen (PUL). Syftet 
är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt 
att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. 
 
Dina personuppgifter hjälper Human Finans att hjälpa dig 
 
Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna använda 
Human Finans tjänster.  
 
För att kunna behandla din ansökan behöver Human Finans personuppgifter i form av 
ditt namn, e-postadress, personnummer, startdag för utbildning eller behandling samt 
namn på mottagande företag eller namn på annan som avses med ansökan.  
 
Dina personuppgifter är trygga hos Human Finans 
 
Human Finans hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. 
Kunduppgifter hanteras konfidentiellt. 
 
Human Finans är tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter 
 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Human Finans behandlar och för vilka 
ändamål. Du är välkommen att kontakta oss för information om vilka personuppgifter vi 
hanterar i ditt ärende.  
 
Vad är personuppgifter? 
 
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som 
person.  
 
De uppgifter som Human Finans ber om är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din 
ansökan. Personuppgifter inhämtas direkt från dig i samband med din låneansökan som 
handläggs av Svea Ekonomi. Personuppgifter kan också inhämtas senare i samband med 
att du kommunicerar med Human Finans. Vi kan även inhämta uppgifter från externa 
källor, t.ex. kreditupplysningsföretag och folkbokföringsregistret.  
 
 
 
 



Hur använder Human Finans personuppgifter? 
 
De uppgifter som du lämnar används endast för att kunna erbjuda den tjänst du i och 
med din ansökan har efterfrågat. Human Finans använder inte personuppgifter för andra 
ändamål än för att kunna uppfylla det aktuella avtal som du som kund önskar ingår. 
Personuppgifterna hjälper även oss att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism 
och göra det möjligt att genomföra betalningar, kredit- och riskbedömningar.  
 
Dina personuppgifter raderas sex månader efter att du försett Human Finans med 
uppgifterna eller vid det senare tillfälle utbetalning av ansökt kredit sker. Human Finans 
sparar inte personuppgifter efter det att ansökt kredit har utbetalats.  
 
Personuppgifter som Human Finans delar med andra mottagare 
 
För att kunna leverera vår tjänst är det nödvändigt att Human Finans delar 
personuppgifter med andra bolag som arbetar för Human Finans räkning. I dagsläget 
hanteras din låneansökan av Svea Ekonomi som i och med din ansökan får del av de 
personuppgifter du lämnar.   
 
I förekommande fall kan vissa av dina personuppgifter överföras till den av dig valda 
utföraren av tjänsten. Det rör i så fall uppgifter om ditt namn, fakturanummer samt 
födelsedag och –år. 
 
Human Finans ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartners 
som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar Human Finans 
alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt. 
 
Human Finans kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, 
kreditupplysningsinstitut, parter i internationella betalningssystem och när det krävs enligt 
lag eller juridisk process. 
 
Vår behandling av personuppgifter är nödvändig för att Human Finans ska kunna 
behandla din ansökan.   
 
Dina rättigheter 
 
Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Human Finans och i så fall 
få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller 
flytta dina uppgifter.  
 
Kontakta oss 
 
Har du frågor med anledning av hur Human Finans hanterar personuppgifter är du varmt 
välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakta oss”.  
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