
 BILAGA 1 

 Kontoinformationstjänst 

 Personuppgifter  Syfte med behandlingen  Rättslig grund 

 ●  Namn 
 ●  Personnummer 

 Behandlingen är nödvändig för 
 att vi ska kunna ingå avtal och 
 leverera tjänsten till användaren. 
 Personuppgifterna används för 
 att identifiera användaren. 

 Personuppgifterna behandlas 
 också för att vi ska kunna 
 försvara oss om rättsliga anspråk 
 riktas mot oss av användare. 

 6.1 b) som är nödvändiga för att 
 uppfylla avtal. 

 6.1 f) Av legitimt intresse för den 
 personuppgiftsansvarige. 

 Skäl 
 Vi behandlar personuppgifterna för 
 att kunna försvara oss om 
 användare gör rättsliga anspråk på 
 oss. 

 Vi har fastställt att vi har ett 
 kommersiellt legitimt intresse av att 
 behandla dina personuppgifter i 
 detta syfte. Vi anser att vårt intresse 
 av att kunna försvara oss i rättsliga 
 förfaranden väger tyngre än 
 riskerna för din integritet, särskilt 
 med tanke på att vi måste kunna 
 bevaka våra intressen i eventuella 
 rättstvister och att de 
 personuppgifter som behandlas 
 inte är av känslig karaktär. 

 Findity AB 
 556838-8200 
 findity.com  Expense Management. 
 info@findity.com  Simplified. For you. 

mailto:info@findity.com


 ●  E-postadress 
 Används för att användaren ska 
 kunna registrera sig i tjänsten 
 och t.ex. skicka kvitton via e-post 
 och för att vi ska kunna 
 kommunicera med användaren. 

 E-postadressen används också 
 för att vi ska kunna skicka 
 marknadsföringsmaterial.om 
 våra nuvarande och framtida 
 tjänster. 

 6.1 b) som är nödvändiga för att 
 uppfylla avtal. 

 6.1 f) Av legitimt intresse för den 
 personuppgiftsansvarige. 
 Skäl 
 Vi behandlar dina personuppgifter 
 för att ge dig 
 marknadsföringsmaterial om våra 
 nuvarande och framtida tjänster. 

 Vi har fastställt att vi har ett 
 kommersiellt legitimt intresse av att 
 behandla dina personuppgifter i 
 detta syfte. Vi anser inte att vårt 
 intresse av att kunna marknadsföra 
 våra produkter utgör en risk för din 
 integritet eftersom inga känsliga 
 personuppgifter behandlas. Du kan 
 också välja att avstå från att ta emot 
 våra marknadsföringsutskick 
 genom att följa de instruktioner vi 
 skickar eller genom att kontakta 
 oss. 

 ●  Adresser 
 För att kunna fakturera 
 användaren med hjälp av fysiska 
 posttjänster när tjänsten 
 debiteras om kunden har valt 
 att ta emot fakturor per post. 

 6.1 b) som är nödvändiga för att 
 uppfylla avtal. 

 ●  Affiliation 
 ●  Anställda ID -nummer 

 Behandlas för att arbetsgivaren 
 ska kunna registrera utgifter 
 som en anställd registrerar i 
 tjänsten som användare. 

 6.1 f) Av legitimt intresse för tredje 
 part 

 Skäl 
 Den registrerades arbetsgivare har 
 ett kommersiellt och juridiskt 
 legitimt intresse av att behandla 
 personuppgifter för detta ändamål. 
 De personuppgifter som behandlas 
 är inte av känslig karaktär och är 
 nödvändiga för att arbetsgivaren 
 ska kunna fullgöra sina skyldigheter 
 ur ett redovisningsperspektiv och i 
 förhållande till den anställde. 
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 ●  Profilbild 
 Så att användaren är synlig i 
 tjänsten. Användaren kan välja 
 att ladda upp en profilbild och 
 att radera profilbilden om så 
 önskas. 

 6.1 f) Av legitimt intresse för den 
 personuppgiftsansvarige. 

 Skäl 
 Vi har ett legitimt intresse av att 
 behandla en användares profilbild 
 om användaren väljer att ladda upp 
 en profilbild. Användaren kan också 
 välja att radera profilbilden när han 
 eller hon vill. Därför anser vi att vårt 
 legitima intresse väger tyngre än 
 risken för att den registrerades 
 integritet kan överträdas. 

 ●  Bankkontouppgifte 
 r 

 Behandlingen är nödvändig för 
 att vi ska kunna jämföra en 
 utgift från ett företagskort med 
 ett kvitto i tjänsten. 

 6.1 b) som är nödvändiga för att 
 uppfylla avtal. 

 ●  Kvittoinformation 
 Den information som visas på 
 kvitton behandlas så att vi kan 
 matcha ett kvitto med en utgift 
 som en användare har betalat 
 med sitt företagskort. 
 Informationen är nödvändig för 
 att tjänsten ska kunna 
 användas. 

 Personuppgifterna behandlas 
 också för att vi ska kunna 
 försvara oss om användare gör 
 rättsliga anspråk på oss. 

 6.1 b) som är nödvändiga för att 
 uppfylla avtal. 

 6.1 f) Av legitimt intresse för den 
 personuppgiftsansvarige. 

 Skäl 
 Vi behandlar personuppgifterna för 
 att kunna försvara oss i händelse av 
 rättsliga anspråk mot oss från 
 användare  . 

 Vi har fastställt att vi har ett 
 kommersiellt legitimt intresse av att 
 behandla dina personuppgifter i 
 detta syfte. Vi anser att vårt intresse 
 av att kunna försvara oss i rättsliga 
 förfaranden väger tyngre än 
 riskerna för din integritet, särskilt 
 med tanke på att vi måste kunna 
 bevaka våra intressen i eventuella 
 rättstvister och att de 
 personuppgifter som behandlas 
 inte är av känslig karaktär. 
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 ●  Deltagare som deltar i 
 underhållning och 
 värdskap, deltagarnas 
 namn och 
 e-postadresser. 

 Behandlas så att den 
 registrerade användaren kan 
 rapportera 
 underhållnings-/hospitalitetsink 
 omster i tjänsten. 

 6.1 f) Av legitimt intresse för tredje 
 part 

 Skäl 
 Arbetsgivaren har ett lagligt och 
 kommersiellt berättigat intresse av 
 att behandla personuppgifter om 
 deltagare i 
 underhållnings-/hospitalitetsarrang 
 emang. De personuppgifter som 
 behandlas måste behandlas i 
 enlighet med lagen, uppgifterna är 
 inte av känslig karaktär och med 
 hänsyn till de skyddsåtgärder som 
 vi tillämpar anser vi att detta 
 legitima intresse väger tyngre än de 
 risker som är förknippade med 
 individens integritet. 

 Companyexpense 

 Personuppgrifter  Syfte med 
 behandlingen 

 Rättslig grund 

 ●  Namn 
 ●  E-postadress 
 ●  Telefonnummer 

 Personuppgifterna gäller 
 kundens eller 
 samarbetspartnerns 
 kontaktperson och 
 behandlas för att kunna 
 föra en dialog om 
 avtalsförhållandet. 

 Uppgifter om en kunds 
 eller partners 
 kontaktperson som 
 kontaktar oss i samband 
 med supportärenden 
 kan behandlas. 

 6.1 f) Av legitimt intresse 
 för den 
 personuppgiftsansvarige 
 . 

 Skäl 
 Vi har ett kommersiellt 
 legitimt intresse av att 
 behandla dessa 
 personuppgifter i detta 
 syfte för att upprätthålla 
 en god kundrelation 
 med våra partners och 
 kunder och för att kunna 
 arbeta med 
 supportärenden som 
 rapporteras till oss. 

 De personuppgifter som 
 behandlas är inte av 
 känslig karaktär och 
 omfattas i allmänhet av 
 våra tekniska och 
 organisatoriska 
 säkerhetsåtgärder. 
 Därför är vår bedömning 
 att behandlingen av den 
 inte inkräktar på den 
 integritet som är 
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 förknippad med de 
 personuppgifter som vi 
 behandlar. 

 BILAGA 2 

 Subprocessor  Product  Region  Functionality  Data 

 Infobip Ltd.  Infobip  Inom EU/EES/ 

 Storbritannian* 

 Produktmeddelanden 
 - SMS 

 Namn, 
 telefonnummer 

 UC AB  Alla Bolag  Inom EU/EES  Företagets 
 information 

 Företagets 
 registreringsnummer 
 vid upprättandet av 
 företagets konto. 

 *Storbritannien mottog Kommissionens adekvansbeslut den 28 juni 2021. 
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