Allmänna villkor Kapitalsparkonto
GÄLLER FRÅN 2012-12-01

1. PARTER

Parter är Marginalen Bank Bankaktiebolag, 516406-0807, Box 26134, 100 41 Stockholm,
telefon 0771-717 710, hemsida www.marginalen.se, nedan kallat Marginalen Bank, och
den eller de som tecknat avtal med Marginalen Bank innebärande att sådan fysisk
eller juridisk person förklarat sig vilja utnyttja de tjänster innefattande insättning av
medel som MarginalenBank tillhandahåller enligt villkoren i denna handling och för
vilken konto förs, nedan kallad Kontohavaren. Kontohavaren är fordringsägare
gentemot Marginalen Bank beträffande tillgodohavandet på det konto vilket medlen
insatts av Kontohavaren.

2. KONTOANSÖKAN

Kontoansökan finns att fylla i eller hämta på www.marginalen.se och skall undertecknas
av Kontohavare eller behörig firmatecknare enligt giltigt registreringsbevis som ej får
vara äldre än en månad och som bifogas med ansökan som inges per post till Marginalen
Bank.
Efter att ansökan registrerats och godkänts till ställs Kontohavaren uppgift om
kontonummer.
I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med de
produktvillkor som gäller för viss produkt, har produktvillkoren företräde framför
dessa allmänna villkor.

3. FÖRFOGANDE ÖVER KONTOT OCH ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att Kontohavaren accepterat villkoren i detta avtal ger Kontohavaren Marginalen
Bank fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas till Marginalen Bank. Vilka uppdrag
Marginalen Bank från tid till annan erbjuder Kontohavaren anges på www.marginalen.se.
Kontohavaren förfogar ensam över kontot. Även annan än Kontohavaren kan ha behörighet
att förfoga över kontot om Kontohavarengivit denne skriftlig fullmakt att förfoga över
kontot.
Om Kontohavaren är omyndig skall kontot disponeras av förmyndare för denne eller
den som på annat sätt har legal rätt att företräda den omyndige. Om det finns flera
förmyndare tillkommer dispositionsrätten förmyndarna var för sig, om annat inte har
avtalats med Marginalen Bank. Om Kontohavaren utsett en god man eller förvaltare
bestäms dispositionsrätten av de beslut och regler som från tid till annan gäller för
dessa.

6. RÄNTA

Uppgift om aktuell räntesats framgår på hemsidan www.marginalen.se. Ränta beräknas
efter den räntesats och enligt de grunder som vid varje tid tillämpas av Marginalen
Bank för respektive kontoform. Marginalen Banks räntor följer det allmänna ränteläget
eller räntenivån på den marknad Marginalen Bankbedriver finansiell verksamhet.
Ränta på innestående medel på kontot räknas för samtliga kalenderdagar under året.
Ränta räknas enligt de faktiska räntedagarna med antal dagar per aktuellt år som divisor.
Ränta på belopp som sätts in på kontot räknas från och med kalenderdagen efter
insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med dagen för uttag. Marginalen
Bank är skyldig att innehålla skatt på räntan vid avslut avkontot och i samband med
kapitalisering av räntan vid årsskiftet då Kontohavarenär en fysisk person. Räntan
gottgörs kontot vidutgången av varje år per den 31/12 eller då kontot avslutas.
Marginalen Bank äger rätt att ändra såväl räntesatsen som beräkningsgrunden för
räntan. Om räntesatsen ändras till nackdel för Kontohavarenoch detta beror på
omständighet som Marginalen Bank interåder över, t ex ändring i det allmänna ränteläget,
underrättas Kontohavarenså snart det kan ske genom webbplats eller annonsering i
dagspressen.
Om räntesatsen ändras till nackdel för Kontohavarenoch detta beror på annan omständighet
än som angivits ovan underrättas Kontohavaren genom annonsering på webbplats eller i
dagspressen eller genom särskilt meddelande minst två månader innan ändringen
träder i kraft. Marginalen Bank äger rätt attändra i beräkningsgrunderna för ränta.
Sådan ändring meddelas till Kontohavarengenom annonsering på webbplats eller i
dagspressen minst två månader innan ändringen träder i kraft.
Vid ränteändringar beräknar Marginalen Bank räntan efter den nya räntesatsen från
och med den dag ränteändringen träder i kraft. Om Banken ändrar enligt detta stycke
äger Kontohavaren rätt att omedelbart frånträda avtalet. Kontohavarens begäran att
frånträda avtaletskall lämnas skriftligen till Banken. Kontohavaren skall dessutom
anses ha godtagit ändringen om Kontohavaren inte skriftligen underrättat Banken
om annat innan ändringarna träder i kraft.

7. AVGIFTER

Avgifter och priser utgår enligt de grunder som Marginalen Bank vid var tid allmänt
tillämpar. Information om priser och avgifter framgår av vid varjetid gällande prislista
på www.marginalen.se .

Marginalen Bank skall omedelbart meddelas om någon som enligt ovan har rätt att
företräda Kontohavaren inte längre har sådan rätt. Kontohavaren ansvarar för att de
uppgifter som lämnas i samband med uppdraget är korrekta. Marginalen Bank har
rätt att tillfälligt spärra kontot om det finns anledning att kontrollera uppdragsgivarens
behörighet eller på annat sätt verifiera uppdraget innan det utförs.

Priserna och avgifterna får ändras av Marginalen Bank. Om pris eller avgiftändras till
nackdel för Kontohavaren lämnas underrättelse genom särskilt meddelande till
Kontohavaren minst två månader innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller
om Marginalen Bank inför avgift på kontot eller för tjänst som tidigare har tillhandahållits
utan kostnad.

Marginalen Bank får från kontot ta ut belopp motsvarande utlägg, kostnad eller arvode
för uppdrag som utförts åt Kontohavarensamt för betalningsom motsvarar annan
förfallen fordran som Marginalen Bank har mot Kontohavaren.

Marginalen Banks kostnader för att driva in fordran hos Kontohavaren skall ersättas
av Kontohavaren. Vid ändring av priser och avgifter äger Kontohavaren rätt att frånträda
avtalet. Sådan begäran skall lämnas till Marginalen Bankskriftligen.

Har Kontohavaren lämnat Marginalen Bank uppdrag om överföring från kontot förbinder
sig Kontohavaren att se till att erforderliga medel finns på kontot vid varje överföringstillfälle.
Om underskott skulle uppstå på kontot på grund av utförd överföring har Marginalen
Bankrätt att återföra medel från mottagarkontot.

8. AVSLUTANDE AV KONTO

Kontohavarenkan efter identifiering enligt generella produktvillkor begära överföring
från konto hos Marginalen Bank till eget konto i bank (föranmält konto). Utbetalningskontot
skall innehas av Kontohavaren.
De tjänster som Marginalen Bank erbjuder Kontohavaren kan från tid till annan förändras
och/eller ersättas med nya. Information om aktuella tjänster framgår vid varje tillfälle
på www.marginalen.se. För begränsning av Marginalen Banks ansvar i övrigt, se punkt
9 nedan. För närmare bestämmelser angående avslut av konto,se punkt 7 nedan.
Villkoren finns tillgängliga i Internetbanken. Kontohavarenhar rätt att på begäran
erhålla avtalsvillkoren. Kontohavaren har rätt att avgiftsfritt erhålla information om
betalningstransaktioner. På begäran har Kontohavaren rätt att avgiftsfritt få kontoutdrag
på papper en gång i månaden.

4. KONTOHAVARENSANSVAR

Kontohavarenförbinder sig att:
1) inte avslöja sin PIN-kod för någon annan,
2) omedelbart ansöka om ny PIN-kod då det finns misstanke om att den har uppfattats
av annan person och vid misstanke om brott omedelbart göra en polisanmälan,
3) inte notera personlig PIN-kod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på ett
sådant ställe, till exempel mobiltelefon eller datorns hårddisk etcetera, att dess samband
med Internetbanken eller annan information om Banken, eller de tjänster som Banken
tillhandahåller framgår, samt förvara personnummer och PIN-kod separat.
4) ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse från Kontohavarens
sida vid handhavandet av PIN-kod. Om en transaktion har genomförts obehörigen till
följd av underlåtelse av säker förvaring av PIN-kod utgår självrisk på högst 1200 kronor
per reklamation.
Om en transaktion har genomförts obehörigen till följd av underlåtelse av säker förvaring
av PIN-kod genom grov oaktsamhet, ansvarar kunden för beloppet, dock högst 12000
kronor per reklamation.
Kontohavaren ska omedelbart göra en anmälan till Banken vid förlust eller om Kontohavaren
misstänker missbruk. Vid misstanke om brott skall Kontohavaren omedelbart göra en
polisanmälan. Anmäls obehörig transaktion 13 månader efter dragning från kontot
upphör rätt till ersättning.

5. ÖVERTRASSERING AV KONTOT

Kontot får inte vid något tillfälle övertrasseras. Kontohavaren har skyldighet att genom
inbetalning omedelbart täcka eventuellt underskott på kontot. Sådan brist föranleder
dessutom att särskild ränta debiteras enligt Riksbankens vid var tid gällande referensränta
+ 5%. Vid övertrassering har Marginalen Bank även rätt att, utan föregående avisering,
omedelbart spärra kontot föruttag. I samband med detta kan även eventuella tjänster
kopplade till kontot spärras. Om underskott är väsentligt eller uppkommer vid upprepade
tillfällen har Marginalen Bank rättatt avsluta kontot. Information om avslut av konto
skickas med post till Kontohavaren.

Såväl Kontohavaren som Marginalen Bank har rätt att bestämma att och när ett konto
ska avslutas. När Kontohavaren vill avsluta ett konto skall sådan begäran lämnas skriftligen
till Marginalen Bank.Marginalen Bank har rätt att avsluta konto då inget saldo finns
ochdå rörelsetransaktioner ej skett under ett år. Kontohavaren kommer meddelas om
avslutat konto per post.

9. MEDDELANDEN

Årsbesked skickas ut per den 31 december. Kontoutdrag kommer att skickas ut.
Kontohavaren ska underrätta Marginalen Bank om adressändring och ändring av
e-postadress eller annan ändring av uppgifter som är av betydelse för Marginalen
Bank. Konto havaren kan själv logga in på www.marginalen.se och göra dessa ändringar.
Om ändring av föranmält konto gäller särskilda regler, se punkt 14.
Rekommenderat brev till Kontohavaren skall anses ha nått adressaten senast på sjunde
dagen efter avsändandet om brevet sänts till den adress som är angiven i ansökan
eller på annat sätt är känd för Marginalen Bank.

10. BEGRÄNSNING AV MARGINALEN BANKS ANSVAR

Marginalen Bank är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lag bud,
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och
lockout gäller oavsett om Marginalen Bank själv vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Marginalen Bank
om Marginalen Bank varit normalt aktsam. Föreligger hinder för Marginalen Bank att
verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges
i första stycket får åtgärden skjutas upp tills dess hindret har upphört.
Marginalen Bank är inte ansvarigt för skada som uppkommit genom att Kontohavaren uppgivit
felaktigt kontonummer för föranmält konto i bank.

11. ÄNDRING AV VILLKOR

Marginalen Bank förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan att avtalet
sägs upp. Meddelande om ändrade villkor lämnas till Kontohavaren. Om villkorsändringen
är av väsentlig betydelse, underrättas Kontohavaren senast två månader innan de
ändrade villkoren träder i kraft.
Om Marginalen Bankändrar enligt detta stycke äger Kortinnehavaren rätt att omedelbart
frånträda avtalet. Kortinnehavarens begäran att frånträda avtalet skall lämnas skriftligen
till Marginalen Bank. Kortinnehavaren skall dessutom anses ha godtagit ändringen
om Kortinnehavaren inte skriftligen underrättat Marginalen Bankom annat innan
ändringarna träder i kraft.

12. INSÄTTNINGSGARANTI

Staten garanterar Kontohavarnasinsättningar i banker, kreditmarknadsbolag och
värdepappersbolag. Garantin gäller upp till fn. 100 000 europerkund och institut.
Garantin omfattar alla vanliga sparkonton. Undantagna från garantin är främst
individuellt pensionssparande, placeringar i värdepapper eller värdepappersfonder.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Rätten till ersättning inträder om ett institut försätts i konkurs. Riksgälden betalar
ut ersättning till Kontohavarna inom tjugo dagar från den dag då insättningsgarantin

trätt in. För mera utförlig information, se www.ign.se.

13. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Marginalen Bank Bankaktiebolag Bank, organisationsnummer
516406-0807.
Kontohavaren samtycker till registrering och behandling av personuppgifter samt
övriga uppgifter i register hos Marginalen Bank samt bolag inom Marginalen
Bank-koncernen och andra företag som Marginalen Banksamarbetar med inom
EU-och EES-områdena.
Marginalen Bank avser att behandla Kontohavarens personuppgifter i syfte att
administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till
myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar.
Uppgifterna kan även komma att användas för marknads-och kundanalys, riskhantering
och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål av Marginalen Bank och av andra
företag som Marginalen Bank samarbetar med.
Kontohavaren har rätt att få information om de personuppgifter om Kontohavaren
som behandlas av Marginalen Bank, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Detta
kan begäras skriftligen via epost: synpunkter@marginalen.se . Marginalen Banks kundregister
och andra uppgifter Marginalen Bank har om Kontohavaren skyddas av banksekretess
enligt Lagen om finansieringsverksamhet.

14. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

Om kontoavtalet ingåtts genom ett distansavtal enligt Distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59) har Kontohavaren ångerrätt och kan således frånträda avtalet inom 14
dagar från den dag avtalet ingicks. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska
lämnas till Banken inom angiven tid. Banken ska då snarast och senast inom 30 dagar
från den dag då banken tog emot meddelandet betala tillbaka det belopp som satts
in på kontot. Återbetalning sker till föranmält konto. Kontohavaren är skyldig att betala
eventuellt uppkomna avgifter, såsom uppläggningsavgift, månadsavgift till den del
den belöper på tiden till dess Kontohavaren utövar sin ångerrätt, eventuella avi avgifter,
kontant uttags avgifter, påminnelse avgifter, förseningsavgifter, övertrasseringsavgift,
avgift för kopia av köp nota, avgift för extra kontoutdrag och kostnader för relaterade
tilläggstjänster – i den mån skyldighet att utge sådan avgift uppkommit.

Enskilda uppdrag, avtal, tjänster eller motsvarande som utförts under avtalstiden
omfattas inte av ångerrätten. Någon ångerrätt föreligger inte heller för enskilda avtal
och tjänster eller liknande som fullgjorts innan ångerrätten åberopas.

15. REKLAMATION

Kontohavaren ska omgående för Marginalen Bank på tala eventuella fel eller brister i
utförandet av lämnat uppdrag eller tjänst. Motsvarande gäller om Kontohavaren anser
att Marginalen Bank inte utfört beordrat uppdrag/tjänst. Reklamation ska lämnas så
snart Kontohavaren upptäckt eller bort upptäcka felet.

16. FÖRANMÄLT KONTO

Kontohavaren skall föranmäla ett konto i bank till vilket innestående medel betalas ut
på uppdrag av Kontohavaren. Kontohavaren måste anmäla det gällande konto som
överföring ska ske till på kontoansökan.
Ändring av föranmält konto ska ske skriftligen med angivande av kontonummer hos
Marginalen Bank och det föranmälda kontot som ska ändras. Skrivelsen skall innehålla
en fullmakt för Marginalen Bank att ha rättatt kontrollera Kontohavare på nytt föranmält
konto, eller på annat sätt enligt Marginalen Banks vid var tid gällande kontroll och
identifierings rutiner.

17. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG, TVISTER

Marknadsföringen av kontot följer svenska regler om marknadsföring. All information
och kommunikation med anledning av kontot sker på svenska. Kontohavaren har alltid
rätt att under avtalsförhållandet, på begäran, få kontobestämmelserna samt tillhörande
produktvillkor i en handling eller någon annan läsbar varaktig form som är tillgänglig
för Kontohavaren.
Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Bankens verksamhet. Banken
är införd i Finansinspektionens företagsregister. Kontohavaren kan vid klagomål vad
gäller kontot vända sig till Bankens klagomålsavdelning på telefon 0771-717 710, alternativt
till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.
Svensk rätt skall tillämpas på kontot. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella
tvister om kontot.

Marginalen Bank Bankaktiebolag Box 26134 100 41 Stockholm Tel 0771 - 717 710					

www.marginalen.se

Behandling av personuppgifter
GÄLLER FRÅN 2018-11-15

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Banken behandlar
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Marginalen Bank Bankaktiebolag
(publ), org. nr. 516406-0807, adress Box 26134, 100 41 Stockholm, tel.nr. 0771717 710 (”Banken”).
Insamling av personuppgifter
Banken behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas är
namn och personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m). Banken kan även
komma att spela in telefonsamtal, spara e-post kommunikation eller på annat
sätt dokumentera kundens¹ interaktion och kommunikation med Banken. Namn och
adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR)
Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Banken behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges i detta avsnitt:
Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)
Det huvudsakliga ändamålet med Bankens behandling av personuppgifterna är att
samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs inför ingående
av ett avtal med kunden samt för att dokumentera, administrera och fullgöra
ingångna avtal. Att kunden tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning
för att Banken ska kunna ingå avtal med Kunden.
Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)
I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling
av personuppgifter som krävs för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
Exempel på sådan behandling är
(i) Bankens behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
(ii) Bankens behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.
(iii) Bankens kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Banken enligt
lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.
(iv) Bankens behandling av personuppgifter i samband med rapportering till
Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra
myndigheter, såväl svenska som utländska.
(v) Bankens behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående
riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.
(vi) Bankens behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Detta innefattar bl.a. att ge tillgång till personuppgifter till s.k.
tredjepartsbetaltjänstleverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster
avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering. Vidare omfattas även
bankens åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.
Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring
(berättigat intresse)
Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser
samt systemutveckling, som ett led i Bankens affärsutveckling i syfte att förbättra
Bankens produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för
att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag
för marknadsföring.
Samtycke till behandling av personuppgifter
När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får
Kunden lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Ett
exempel när samtycke för behandling av personuppgifter krävs är när de
personuppgifter som lämnas till Banken innehåller känsliga personuppgifter*.
Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Banken har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför
de då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.
*Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att
entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om
en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.
Tider under vilka personuppgifter sparas
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna
komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som
Banken måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter
sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Banken ska
uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt
(upp till 10 år) och bokföring (7 år).
Om Kunden inte ingår avtal med Banken, sparas normalt personuppgifterna som
längst 3 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på
grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen.

Box 47151 100 74 Stockholm Tel 0771-717 710

Behandling av personuppgifter av annan än Banken
Behandling av personuppgifter kan , inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och av bolag som koncernen samarbetar
med för att kunna leverera våra tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC),
Bankgirocentralen (BGC) samt Finansiell ID teknik (Mobilt BankID) och sker med
stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal.
Behandling kan även ske genom externa samarbetspartner till Banken med stöd
av berättigat intresse inom ramen för Bankens kontinuerliga affärsutvecklingsarbete.
Banken ställer motsvarande krav på sekretess och säkerhet på sina samarbetspartners som för Bankens egen behandling av personuppgifter.
Tredjelandsöverföring
I vissa fall kan Banken komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och
EES (sk tredjeland) samt till utländska organisationer. Sådan överföring sker endast
under förutsättning att övriga regler i förordningen följs:
- EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det
aktuella landet,,
- att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser,(s.k. Binding Corporate Rules, BCRs),
- det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten,
- det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
Kundens rättigheter
Kunden har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller
henne som behandlas av Banken och har därmed rätt att få ett registerutdrag
från Banken.
Kunden har också rätt att vända sig till Banken för att
a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
c) invända mot behandlingen,
d) under vissa förutsättningar, och om Banken behandlar personuppgifter med
stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från Banken som
Kunden själv har tillhandahållit till Banken och rätt att få dessa överförda direkt
till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Kundens begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Banken i det enskilda
fallet. I vissa fall kan Banken inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen
av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande
eller på grund av lagstiftning.
Profilering och automatiserade beslut
- Profilering
Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används
för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för
att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.
Profilering används av Banken för exempelvis marknads- och kundanalyser, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är Bankens berättigade intresse, rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal.
- Automatiserade beslut
Banken använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.
Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon
form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha
rättsliga följder för Kunden eller i betydande grad påverkar Kunden på annat sätt.
Banken har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är
nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan Kunden och Banken
eller om kunden har gett sitt samtycke.
Spärr mot direktmarknadsföring
Genom att kontakta Banken på tel. nr 0771-717 710 så får Kunden hjälp med att
införa spärr mot direktmarknadsföring.
Dataskyddsombud
Banken har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Banken följer reglerna om skydd av personuppgifter i banken. Dataskyddsombudet ska fullgöra
sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till banken. Du kommer i kontakt
med Bankens dataskyddsombud genom att maila dataskyddsombud@marginalen.se
Tillsynsmyndighet (Datainspektionen)
Kunden kan även vända sig direkt till Datainspektionen avseende frågor eller
klagomål som rör Bankens personuppgiftsbehandling via datainspektionen@
datainspektionen.se eller tel. nr 08-657 61 00.

¹Med Kund avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med Banken, såsom exempelvis kund, borgensman eller pantsättare. Dessutom omfattas
även annan sådan registrerad som Banken i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.
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