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Den här Integritetspolicyn beskriver hur Lendify AB, organisationsnummer 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 
Stockholm (“Lendify”) samlar in och behandlar personuppgifter när du använder Lendifys webbplats www.lendify.se 
(”Webbplatsen”) och/eller de tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen.  
 
Lendify samlar in och behandlar dina personuppgifter innan och i samband med att avtal ingås på Webbplatsen samt i övrigt 
under den tid du är medlem hos Lendify. Lendify kan komma att samla in följande uppgifter om dig: ditt namn, 
användarnamn, e-postadress, kön, ort, adress, telefonnummer och bankkontouppgifter. I samband med registrering 
och/eller låneansökan kan Lendify komma att inhämta kreditupplysning om dig samt information om dina 
bankkontouppgifter för att kunna göra en kreditbedömning. I övrigt behandlas dina uppgifter av Lendify för förberedelse av 
avtal, fullgörelse av ingångna avtal, administration och fullgörelse av Lendifys förpliktelser enligt lag. Lendify kan också 
använda din information som underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering 
och statistik. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål om du inte motsatt dig detta 
när uppgifterna samlades in eller på annat sätt har begärt reklamspärr hos Lendify. För att hålla dina personuppgifter 
aktuella kan vi även komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register.  
 
Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal för att du som kund och 
Lendify i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om. 
 
Lendify kan komma att dela din information med tredje man, såsom andra företag i vår koncern, företag som Lendify 
samarbetar med och Lendifys anlitade underleverantörer, för behandling enligt sådana ändamål som anges ovan. Om 
Lendify är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut, eller annan reglering kan vi även lämna din information till myndigheter, 
utan att först inhämta ditt samtycke.  
 
När du använder Webbplatsen samlar vi även automatiskt in teknisk information, såsom din IP-adress samt tid- och 
datumangivelser för din aktivitet på Webbplatsen. Sådana aktivitetsloggar används i felsökningssyfte samt i syfte att 
förbättra och analysera din användning av Webbplatsen. Mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen 
finner du i våra webbplatsvillkor.  
 
Du har rätt att en gång per år skriftligen begära information om vilka personuppgifter Lendify behandlar om dig. På din 
begäran kan vi även rätta, blockera eller radera information som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen 
(1998:204). Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till direktreklam, antingen direkt via utskicket eller genom att 
höra av dig till oss.  
 
Du kan kontakta oss genom att skriva till: hello@lendify.se eller Lendify AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. 
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