Den här sekretesspolicyn anger hur Ferratum Bank använder och skyddar eventuell information som
du ger till Ferratum Bank när du använder webbplatsen www.ferratum.se.
Det är mycket viktigt för Ferratum Bank att ditt privatliv skyddas. Om vi ber dig att ge oss viss
information som kan användas för att identifiera dig när du använder den här webbplatsen kan du vara
säker på att den bara används i enlighet med den här sekretesspolicyn. Ferratum Bank kan ändra den
här policyn genom att uppdatera den här sidan. Du bör återvända till den här sidan ibland för att
kontrollera att du kan gå med på eventuella ändringar. Den här policyn gäller från 1 september 2011.
Information vi samlar in
•
•
•
•

Namn och befattning
Kontaktinformation, inklusive e-postadress
Demografisk information, t.ex. postnummer, val du gjort och intressen
Annan information som är relevant för kundundersökningar och erbjudanden

Hur vi använder information
Vi behöver den här informationen för att bättre förstå dina behov och för att ge dig bättre service, och
speciellt av följande anledningar:
•
•
•

Intern redovisning.
Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster.
Vi kan skicka erbjudanden om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som
vi tror kan vara intressant för dig till den e-postadress du uppgett.

•

Vi kan även ibland använda informationen för att kontakta dig för marknadsundersökningar.
Vi kan komma att kontakta dig via e-post, telefon, fax eller brev. Vi kan komma att använda
informationen för att anpassa webbplatsen efter dina intressen.

Säkerhet avseende personuppgifter
Vi är fast beslutna att hålla din information trygg. För att förhindra icke auktoriserad åtkomst eller att
uppgifter röjs har vi lämpliga fysiska, elektroniska och affärsmässiga procedurer för att säkra och trygga
den information vi samlar in online.
Cookies
Bankens webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man
besöker webbplatsen. Besökaren kan neka användning av cookies utan att det påverkar
funktionaliteten på webbplatsen. Denna cookie hjälper till att analysera webb trafik eller låter dig veta
när du besöker en speciell webbplats. Med cookies kan webbprogram anpassas till dig som individ.
Webbprogrammet kan skräddarsy sin funktion till dina behov, till vad du tycker om eller vad du är
ointresserad av genom att samla in och behålla information om dina val.

Hur vi använder cookies
Vi använder cookies för trafikloggning för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att
analysera data om trafiken på webbsidorna och förbättra vår webbplats så att vi kan anpassa den till
kundernas behov. Vi använder bara denna information för statistisk analys, och all information tas
sedan bort från våra system. På det hela taget är cookies en hjälp för oss att ge dig en bättre webbplats
genom att vi kan se vilka sidor som du har användning av, och vilka du inte använder. En cookie har
ingen som helst åtkomst till din dator eller någon information om dig, förutom de uppgifter du väljer
att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar
cookies automatiskt, men du kan oftast ändra din webbläsare så att de avvisas om du hellre vill det.
Det är i så fall möjligt att du inte kan utnyttja webbplatsen fullt ut.
På webbplatsen används Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google. Ett analysverktyg
placerar så kallade ”tredjepartscookies” på din dator, d.v.s. en textfil som analyserar hur du som
besökare navigerar på webbplatsen. Den information som genereras av cookien (inklusive din IPadress) överförs och lagras på server i USA av Google. Google använder informationen för utvärdering
av dina besök på webbplatsen, för sammanställning av rapporter om nyttjande av webbplatser till
ledning för webbplatsägare och för att kunna tillhandahålla annan service som berör aktiviteter på
webbplatser och Internetanvändning. Google kan överföra den insamlade informationen till tredje
parter om detta föreskrivs i lag eller om dessa parter utför behandling av uppgifterna för Googles
räkning. Google samkör inte din IP-adress med annan information som lagras av Google. Du kan själv
ställa in din webbläsare på sätt som hindrar användning av cookies, men notera att om du inte godtar
användning av cookies så kan webbplatsens funktioner reduceras för dig. Genom besök på denna
webbplats samtycker du genom inställningen av din webbläsare till användning och behandling av data
och information på sätt som beskrivits ovan.
För mer information om cookies, vänligen mejla marknad@ferratumbank.se.
Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. Men om du använder de här
länkarna för att lämna vår webbplats bör du observera att vi inte har någon kontroll över den
webbplats du går till. Vi kan därför inte ta på oss något ansvar för skydd och sekretess för någon
information som du anger medan du besöker den webbplatsen, och denna policy gäller inte för sådana
webbplatser. Du bör vara försiktig och granska den sekretesspolicy som gäller för den webbplats du
går till.
Kontrollera din personliga information
Du kan välja att begränsa insamling eller användning av din personliga information på följande sätt:
•

när du ombes att fylla i ett formulär på webbplatsen letar du efter den ruta du kan markera
för att ange att du inte vill att informationen ska användas för marknadsföring

•

om du tidigare har gått med på att din personliga information får användas för
marknadsföring och direktreklam kan du när som helst ångra dig genom att mejla

kundtjanst@ferratumbank.se eller skicka brev till Ferratum Bank p.l.c., Tagliaferro Business
Centre, Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema, Malta.
Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut din personliga information till tredje part om vi inte
har ditt tillstånd eller är skyldiga enligt lag att göra det. Vi kan komma att använda din personliga
information för att skicka dig marknadsföringsinformation om tredje part som vi bedömer är intressant
för dig om du har angett att du vill det.
Du kan begära att få detaljer om all personlig information vi har om dig i enlighet med PUL. Om du vill
ha en kopia av den information vi har om dig, vänligen mejla kundtjanst@ferratumbank.se eller skicka
brev till Ferratum Bank p.lc., Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema, Malta.
Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig ber vi dig att skriva eller skicka e-post till oss
så snart som möjligt på adressen ovan. Vi kommer så snart som möjligt att korrigera all felaktig
information.

