INTEGRITETSSKYDDSPOLICY – NEONOMICS AS

1. Allmänt
1.1.

Denna integritetsskyddspolicy (“Policyn”) tillämpas när Neonomics AS, reg. nr 919 041 021,
Torggata 15, 0181 Oslo, Norge (“Neonomics”), tillhandahåller finansiella tjänster för digitala
tjänsteleverantörer som du har tillgång till via webben eller en app.

1.2.

Neonomics är en tredjepartsleverantör som är auktoriserad av finansinspektionen i Norge och
som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster (“PIS”) och kontoinformationstjänster
(“AIS”).

1.3.

Med ditt samtycke gör vi det möjligt för digitala tjänsteleverantörer att kontakta din bank och
använda dina bankkonton, inklusive relaterade personuppgifter.

1.4.

För att använda våra tjänster måste du ha fyllt 18 år och/eller i övrigt ha behörighet att ingå
avtal och förbinda dig vid denna Policy.

1.5.

Såsom det konstateras i Neonomics användarvillkor auktoriserar du Neonomics som en
tillhandahållare av betalningsinitieringstjänster (“PISP”) och/eller kontoinformationstjänster
(“AISP”) för att få tillgång till din nätbank enligt dina instruktioner.

1.6.

Data behandlas i Neonomics tjänster enligt tillämplig lagstiftning, gällande riktlinjer av den
norska dataskyddsmyndigheten och Neonomics koncession som beviljats av den norska
dataskyddsmyndigheten.

2. När behandlar vi personuppgifter?
2.1.

Neonomics behandlar personuppgifter i följande situationer:
-

När Neonomics tillhandahåller PIS som en utsedd PISP för en digital tjänsteleverantör för
att ansluta till din banks system och konton i syfte att göra betalningar direkt från ditt
bankkonto.

-

När Neonomics tillhandahåller AIS som en utsedd AISP för en digital tjänsteleverantör för
att ge kontoinformation från din bank.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
3.1.

Samtycke: Neonomics kan behandla dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke till
en bank eller en digital tjänsteleverantör för vilken vi agerar som AISP eller PISP i syfte att:
o Initiera betalningar
o Hämta information om ditt konto
o Förmedla sådan information till digitala tjänsteleverantörer

3.2.

Avtalsskyldigheter: Neonomics kan behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att
fullgöra avtalsskyldigheter relaterade till en digital tjänsteleverantör för din räkning.

3.3.

Överensstämmelse med lagen: Neonomics kan behandla och förvara personuppgifter när
det är nödvändigt för att fullgöra skyldigheter som är bindande för Neonomics enligt lag.

4. Syfte med behandling av personuppgifter
4.1.

Neonomics behandlar personuppgifter i följande syften:

-

För att fullgöra Neonomics avtalsskyldigheter för att implementera avtal med en digital
tjänsteleverantör för din räkning.

-

För att förebygga och identifiera kriminella risker.

-

Dessutom behandlar Neonomics personuppgifter när lagen föreskriver det eller i den grad
som du har samtyckt till sådan behandling.

5. Neonomics som personuppgiftsansvarig
5.1.

Neonomics är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar eller som erhålls
när digitala tjänsteleverantörer använder våra tjänster för din räkning.

5.2.

Neonomics är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i enlighet med
denna integritetsskyddspolicy.

5.3.

När Neonomics agerar som personuppgiftsansvarig ansvarar Neonomics för behandlingen av
dina personuppgifter enligt gällande tillämpliga regelverk och denna integritetsskyddspolicy.

6. Neonomics som behandlare av personuppgifter
6.1.

När en digital tjänsteleverantör använder sin PISP- eller AISP-licens är Neonomics den part
som behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller som erhålls när du använder våra
tjänster.

6.2.

Om du har gett ditt samtycke till en digital tjänsteleverantör som använder sin egen licens är
tjänsteleverantören ansvarig för de personuppgifter som du har lämnat till oss i samband
med registrering eller din kundrelation. Då ska du ta del av din tjänsteleverantörs regler för
behandling av personuppgifter.

6.3.

Neonomics är skyldig att skydda och förvara dina personuppgifter enligt tillämplig lag när
dina uppgifter behandlas.

7. Hur behandlar vi personuppgifter?
7.1.

När du använder våra tjänster behandlar vi dina uppgifter för att vidta åtgärder för din
räkning och med ditt samtycke. Du ger samtycke till din bank när du ingår avtal med en
digital tjänsteleverantör som använder Neonomics plattform. Omfattningen av ditt samtycke
fastställs i avtalet mellan dig och din bank. Ditt samtycke kan bland annat omfatta:
-

7.2.

Tillgång till information om ditt konto
Vilka konton och kontouppgifter som digitala tjänsteleverantörer får tillgång till
Initiera betalningar
Vilka åtgärder som den digitala tjänsteleverantören kan vidta (t.ex. betalningar)
Hur länge ditt samtycke gäller

Din bank kräver samtycke för varje ny digital tjänsteleverantör där Neonomics behandlar
uppgifter för din räkning.

8. Vilka personuppgifter om dig behandlar Neonomics?
8.1.

När du ger ditt samtycke till Neonomics tillgång till din bank och när en digital
tjänsteleverantör använder våra tjänster för din räkning har vi tillgång till dina
personuppgifter.

8.2.

Neonomics samlar in och behandlar personuppgifter av följande slag:
-

Namn
Kontoinformation
Saldo
Transaktioner
Betalningar
Tillgångar

Neonomics samlar inte in särskilda uppgifter – såsom information om din ras, politiska
övertygelser, religion, hälsa eller sexuella läggning – såvida du inte väljer att lämna sådan
information till oss.
9. Skydd av personuppgifter
9.1.

Personuppgifter som samlas in av Neonomics behandlas och förvaras på ett säkert sätt.
Neonomics har etablerade och dokumenterade rutiner för att säkerställa ett tillräckligt
dataskydd när det gäller konfidentialitet, integritet och tillgänglighet enligt tillämpliga lagar
och regelverk.

10. Förvaring av personuppgifter
10.1.

10.2.

10.3.

Neonomics förvarar personuppgifter om dig endast så länge som de behövs för att fullgöra
våra skyldigheter som beskrivs i punkt 4 i denna policy. Om du till exempel använder vår
betalningsinitieringstjänst sparar och behandlar vi personuppgifter tills transaktionen är
slutförd.
Därefter raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter, såvida lagstiftningen inte kräver
annat. Enligt lagstiftningen är Neonomics skyldig att lagra och arkivera uppgifter eller för att
försvara Neonomics rättsliga intressen i domstol. Även vår betalningsinstitutslicens kräver att
vi förvarar betalningstokens i 10 år (i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av
terrorism). Betalningstokens används för att skydda känsliga uppgifter genom att ersätta
dem med algoritmiskt genererade siffror.
Vi kontrollerar regelbundet om det finns personuppgifter som bör raderas. När vi behandlar
dina personuppgifter i de syften som beskrivs i punkt 4 varierar förvaringstiden för
uppgifterna dock beroende på dessa specifika syften.

11. Utlämnande av personuppgifter
11.1.

Uppgifter som kan kopplas till dig personligen utlämnas inte till andra såvida det inte grundar
sig på lag eller ditt uttryckliga samtycke.

11.2.

Neonomics säljer eller hyr inte personuppgifter till tredje parter.

12. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
12.1.

Neonomics överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

13. Dina rättigheter
13.1.

Du har rätt att begära att få alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. Om du vill göra
det kan du skicka e-post till oss på privacy@neonomics.io och ange följande uppgifter:
-

Ditt namn
Din adress

-

Uppgifter om din bank eller digitala tjänsteleverantör, och
Den period med uppgifter som du vill ta del av

13.2.

Du har rätt att begränsa och/eller förhindra behandlingen av dina personuppgifter. Du kan
när som helst motsätta dig Neonomics behandling av dina personuppgifter av särskilda
omständigheter.

13.3.

Du har rätt att när som helst återkalla hela ditt samtycke eller en del av det.

13.4.

Du har rätt att lämna in klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten om du inte är nöjd
med vår behandling av dina personuppgifter. Den norska dataskyddsmyndighetens
kontaktuppgifter finns på www.datatilsynet.no.

14. Ändringar
14.1.

Neonomics kan ändra denna integritetsskyddspolicy för att iaktta lagstadgade krav och
Neonomics egna rutiner för insamling och behandling av uppgifter. Om väsentliga ändringar
görs kommer vi att informera dig per e-post. Då ska du godkänna villkoren på nytt.

15. Frågor och kontaktuppgifter
15.1.

Kontakta privacy@neonomics.io. Vår dataskyddschef (“DPO”) är Anders Philer. Klagomål till
DPO: dpo@neonomics.io. Webbplats: www.neonomics.io. Alla integritetsfrågor relaterade till
vår webbplats: admin@neonomics.io Adress: Neonomics AS, Torggata 15, 0181 Oslo, Norge.
FO-nummer 919 041 021.

16. Versioner
16.1.

Denna version av integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast i december 2019.
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