
SANTANDER CONSUMER BANK DATASKYDDSPOLICY – EN SVENSK KLASSIKER 

VIA TEAM SANTANDER 

1. INLEDNING 

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi hanterar därför all information om dig på ett varsamt och 

ansvarsfullt sätt. Personuppgiftsansvarig är Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, 

registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0336 (nedan ”Santander”). 

För att kunna bedöma din ansökan om deltagande i en Svensk Klassiker via Team Santander samt för 

att kunna koordinera och administrera ditt deltagande behöver vi behandla dina personuppgifter.  

Denna dataskyddspolicy ger dig information om Santanders behandling av dina personuppgifter, 

inklusive vilka personuppgifter Santander behandlar om dig, ändamålet med behandlingen, grunden 

för behandlingen och dina rättigheter.  

Följande begrepp används i denna dataskyddspolicy:  

 

Begreppet personuppgift avser all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk 

person. 

Begreppet behandling innefattar allt som kan göras med personuppgifter, t.ex. insamling och lagring. 

Begreppet laglig grund avser Santanders lagliga grund för att kunna behandla dina personuppgifter. 

2. KONTAKTUPPGIFTER OCH DATASKYDDSOMBUD 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna information, i övrigt har synpunkter 

på Santanders behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt punkt 7 

nedan (t.ex. begära rättelse av felaktiga personuppgifter) vänligen kontakta oss på 08-559 514 00. För 

att begära registerutdrag vänligen besök vår hemsida www.santanderconsumer.se eller kontakta oss 

enligt ovan.  

Vänligen notera att Santander, för att kunna hantera en begäran från dig att utöva en eller flera av 

dina rättigheter, med säkerhet behöver kunna identifiera dig. Vid en sådan begäran kommer du av den 

anledningen vara tvungen att identifiera dig med BankID eller på annat säkert sätt som Santander 

meddelar.  

För klagomål som rör Santanders personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta vår kundombudsman 

på kundombudsman@santanderconsumer.se  

Santander har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Santander följer reglerna om skydd 

av personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@santanderconsumer.se. 

 

 

 

 



3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SANTANDER OM DIG, VARFÖR GÖR VI 

DET OCH VAD ÄR VÅR LAGLIGA GRUND FÖR BEHANDLINGEN? 

KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖVRIG INFORMATION 
Namn, adress, e-mail, telefonnummer, födelsedatum, uppgift om kön, uppgift om träningsnivå samt motivering till 

önskemål om deltagande 

Ändamål (syfte med behandlingen) Laglig grund för behandlingen 

För att kunna (i) bedöma din ansökan om 
deltagande i samt (ii) koordinera och administrera 
ditt deltagande i en Svensk Klassiker via Team 
Santander. 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med 
dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett 
avtal ingås med Santander. 

KLÄDSTORLEK OCH UPPGIFT OM TRÄNINGSNIVÅ 
 

Ändamål (syfte med behandlingen) Laglig grund för behandlingen 

Syftet är att Santander ska kunna tillhandahålla 
träningskläder till dig med Santanders logga samt för 
att Santander ska kunna upprätta ett 
träningsprogram anpassat efter dina behov. 

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra 
avtalet med dig. 

FOTOGRAFERING OCH FILMNING 

Ändamål (syfte med behandlingen) Laglig grund för behandlingen 

Syftet är att marknadsföra Santanders varumärke 
och arbetet för att genomföra en Svensk Klassiker 
via Team Santander på sociala medier, i digitala 
kanaler, i TV-reklam eller liknande. 

Behandlingen sker med stöd av en 
intresseavvägning där följande intressen beaktas: 
Santanders intresse av att marknadsföra Santander 
via Team Santanders genomförande av en Svensk 
Klassiker. 

 

4. VAR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN? 

Informationen samlas in när du fyller i ansökningsformuläret på Santanders hemsida. 

5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED? 

5.1 Informationsdelning med Santanders underleverantör Brid AB 

Santander tar hjälp av underleverantören Brid AB, org. nr 556415-6700 i syfte att bedöma din ansökan 

om deltagande i samt (ii) koordinera och administrera ditt deltagande i en Svensk Klassiker via Team 

Santander. Santander är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och Brid 

AB agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde och i enlighet med Santanders instruktioner och det 

avtal som Santander ingått med Brid AB.  

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Santander lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som 

anges i denna dataskyddspolicy. 

 

 



 

7. DINA RÄTTIGHETER 

7.1 Rätt att få tillgång till data  

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Santander behandlar om dig och få information 

om Santanders behandling av dina personuppgifter (såsom information om de kategorier av 

personuppgifter som Santander behandlar om dig och de kategorier av mottagare till vilka 

personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut) genom att begära ett s.k. registerutdrag.  

7.2 Rätt till rättelse  

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter som 

Santander behandlar om dig rättade.  

 

7.3 Rätt att bli raderad  

Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål och efter din begäran därom, få dina personuppgifter 

raderade och Santander är i sådant fall skyldig att radera de relevanta personuppgifterna, om t.ex. 

något av följande förhållanden föreligger; (i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de 

ändamål för vilka de behandlas, eller (ii) du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig 

och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. Santander är dock inte skyldig att 

radera personuppgifterna i enlighet med din begäran om behandlingen är nödvändig t.ex. för att 

Santander ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Santander ska kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

 

7.4 Rätt till begränsning  

Du har rätt att av Santander kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa 

förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet så kan du begära att behandlingen 

av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som Santander kontrollerar om 

personuppgifterna är korrekta eller om Santander inte längre behöver personuppgifterna för 

ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk så kan du begära att Santander endast lagrar informationen för det syftet.  

 

7.5  Rätt till dataportabilitet  

 

Du har, om den behandlingen Santander gör grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och 

behandlingen sker automatiskt, även rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som 

du själv tillhandahållit Santander, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa 

personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Santander hindrar detta. Du har vidare 

rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras direkt från Santander till en annan 

personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för Santander.  

 

7.6  Rätt att göra invändningar  

 

Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot 

Santanders behandling av dina personuppgifter som grundar sig på t.ex. ett berättigat intresse (efter 

en intresseavvägning). Om du invänder mot sådan behandling får Santander inte längre behandla 

dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida Santander inte kan visa på tvingande berättigade 



skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att 

behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Din begäran och/eller 

invändning enligt ovan prövas av Santander i det enskilda fallet. I vissa fall kan Santander inte radera 

uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, detta t.ex. på grund av att uppgifterna behöver 

sparas för avtalsförhållandet eller för att följa tillämplig lagstiftning.  

 

7.7  Klagomål till Datainspektionen  

 

Du har rätt att, när som helst, lämna in klagomål till Datainspektionen, om du anser att den behandling 

av dina personuppgifter som Santander utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 

 

7.8  Utövande av dina rättigheter  

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen se information under avsnittet kontaktuppgifter 

ovan. Santander kommer att hantera din begäran och informera dig om de åtgärder som vidtagits 

senast inom en månad efter att ha mottagit din begäran. Santander kan komma att förlänga denna 

period med ytterligare två månader om så krävs i det enskilda fallet, under förutsättning att du 

dessförinnan informeras om förseningen och orsakerna därtill. Om vi inte vidtar åtgärder på din 

begäran har du rätt att veta anledningen till detta och du har även möjlighet att lämna in ett klagomål 

till Datainspektionen och begära rättslig prövning. 

8. UPPDATERING AV DATASKYDDSPOLICYN 

Santander kommer vid behov att uppdatera denna dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns 

alltid tillgänglig under länken www.santanderconsumer.se/teamsantander. 

 

_________________ 


