INTEGRITETSPOLICY
(Giltig från 31 januari 2013)

För oss, 4T Sverige AB, är ditt förtroende av största vikt. Ditt förtroende bygger vi
genom en korrekt och ansvarsfull behandling av dina personuppgifter, bevarande av
din personliga integritet och respektfull hantering av den information du anförtror
oss.
Din integritet är viktig och vi vill att du ska känna dig trygg. Därför har vi utformat
denna policy om hur vi samlar in, använder, överför och sparar dina uppgifter. Syftet
med policyn är att du ska få en bättre förståelse för hur vi hanterar dina
personuppgifter.
Vi följer personuppgiftslagen och andra lagar och regler till skydd för den personliga
integriteten.
Så här behandlar vi dina uppgifter
Vi samlar in personuppgifter från dig själv och från andra parter (till exempel från det
statliga personadressregistret SPAR och från din operatör). Det är bland annat
uppgifter om namn, adress, personnummer, e-post, mobilnummer och
transaktionsinformation.
Vi förbinder oss att hantera uppgifterna med sekretess och att inte sälja uppgifterna
vidare. Vi kommer inte heller överföra uppgifterna till andra företag för
markandsföringsändamål, utan ditt uttryckliga samtycke.
Vi sparar dina uppgifter bara så länge som det behövs för att vi ska kunna hantera
avtalet med dig och uppfylla våra åtaganden enligt lag och andra bestämmelser.
Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är i första hand att vi ska kunna uppfylla
vårt avtal med dig, till exempel att ge dig service, skicka fakturor, tillhandahålla

kontoutdrag, bearbeta betalningstransaktioner, hantera reklamationer och göra
kreditbedömning om du ansöker om kredit. Vi kan även komma att titta på hur våra
kunder använder vår app och vår tjänst för att kunna förbättra och utveckla vår
tjänst.
Uppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla skyldigheter enligt lagar,
regler och myndighetsbeslut. Vi är till exempel skyldiga enligt lag att genomföra
penningtvättskontroller, och i vissa fall kan vi behöva lämna uppgifter till polisen.
Ibland tar vi hjälp av andra företag för att uppfylla vårt avtal med dig och uppfylla de
andra ändamål och skyldigheter som vi har beskrivit här. Då kan vi behöva skicka
uppgifter till företag som vi anlitar för att hantera till exempel fakturering,
kreditgivning eller redovisning. Sådana mottagare har aldrig rätt att behandla
uppgifterna för sina egna syften. Det innebär till exempel att företagen inte har rätt
att skicka marknadsföring och information till dig för att marknadsföra sina egna
produkter eller tjänster. Företagen har genom sina avtal med oss förbundit sig att se
till att personlig information behandlas med sekretess och på ett säkert sätt.
När du blir kund får vi möjlighet att skicka information och erbjudanden för att skapa
mervärden för dig som kund. Utskicken har alltid 4T/WyWallet som avsändare och
kan innehålla information eller erbjudanden från oss. Det är viktigt att känna till att vi
aldrig lämnar ut dina uppgifter till andra företag för marknadsföringsändamål om du
inte som kund aktivt har godkänt att vi lämnar dina uppgifter till ett visst företag för
att ta del av erbjudanden direkt från det företaget.
Reklamspärr
Om du inte vill fortsätta få erbjudanden från oss har du alltid rätt och möjlighet att
avstå från det. Kontakta i så fall vår kundtjänst på kundtjanst@wywallet.se eller via
brev till 4T, Box 1010, 621 21 Visby.
Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, få information om behandling av
personuppgifter som berör dig själv (så kallat registerutdrag). Om du eller vi
upptäcker att någon uppgift om dig är felaktig kommer vi att rätta den. Om du vill ha
ett registerutdrag eller rätta en uppgift vill vi att du skickar in en skriftlig

undertecknad begäran per post (eller inskannad via epost) till den ovan nämnda
adressen. Rättelser kan också hanteras av kundtjänst per telefon.
Personuppgiftsansvarig
4T Sverige AB, ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom WyWallet. 4T
Sverige AB har organisationsnummer 556857-8495 och adress Box 6343, 102 35
Stockholm.
Övrigt
Om policyn uppdateras blir den nya versionen tillämplig när den publiceras på
www.wywallet.se.

