1.

Villkoren

1.1.

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller vid köp av kreditupplysningsinformation mellan Creditsafe i Sverige AB, 556514-4408 (”Creditsafe”) och Kunden.

1.2.

Genom att Kunden genomför köpet intygar Kunden att Kunden tagit del av och accepterar innehållet i Villkoren samt berättigas Kunden att få tillgång
till den kreditupplysningsinformation som omfattas av köpet.

2.

Samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204)

2.1.

Kunden samtycker till att Creditsafe behandlar eventuella personuppgifter om Kunden. Samtycket omfattar de personuppgifter om Kunden som samlats
in med anledning av köpet av kreditupplysningsinformationen, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ip-adress. Personuppgifterna
kommer enbart att behandlas i syfte att uppfylla åtaganden enligt köpet och att lösa frågor som berör köpet. Creditsafe är personuppgiftsansvarig för
behandlingar av Kundens personuppgifter. Kunden äger rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om Creditsafes användning av de
personuppgifter om Kunden som samlats in. Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering eller borttagning av uppgifter kontakta
Creditsafe på support@creditsafe.se.

3.

Kreditupplysningsinformation (denna punkt gäller endast vid köp av kreditupplysningar)

3.1.

Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i
ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar av det slag som Kunden genom köpet ges tillgång till lämnas av Creditsafe enligt kreditupplysningslagen
(1973:1173), KuL. Närmare föreskrifter för tillämpning av KuL meddelas av vår tillsynsmyndighet Datainspektionen. Kunden får endast använda
inhämtad kreditupplysning för kreditupplysningsändamål.

3.2.

När kreditupplysning om fysisk person, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag lämnas ut ska enligt KuL till den som avses med upplysningen
samtidigt sändas ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som kreditupplysningen innehåller om honom/henne/bolaget och om
vem som har begärt upplysningen. De kostnader som uppkommer då Creditsafe fullgör meddelandeskyldigheten är inkluderade i priset för
kreditupplysningen.

4.

Övriga lagregler

4.1.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL, ska beaktas av Kunden när erhållen information innehåller personuppgifter samt vid sparande
av sådan information.

4.2.

Det åligger Kunden att följa de lagar och regler som är gällande för användandet av Creditsafes information.

5.

Användande av kreditupplysningsinformationen

5.1.

Kunden får endast använda kreditupplysningsinformation inhämtad från Creditsafe för internt bruk inom Sverige. Rätten att använda informationen är
ej överförbar. Kunden får inte sälja, överföra, hyra ut, distribuera, kommersiellt exploatera eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för, eller
användas till nytta för, tredje man. Kunden får ej heller inkludera Creditsafes information i produkt eller tjänst som Kunden säljer. Föreligger behov hos
Kunden av att lämna information vidare till tredje man ska Kunden i förväg ta kontakt med Creditsafe för att erhålla skriftligt samtycke.

5.2.

Kunden ska endast ta kopia av Creditsafes information i den mån det skäligen behövs.

6.

Creditsafes rättigheter

6.1.

Kunden ges inte några rättigheter till Creditsafes databas eller till copyrights, varumärke eller andra immateriella rättigheter tillhörande Creditsafe eller
tredje part.

6.2.

Kreditupplysningsinformationen är skyddade av copyright och andra immateriella rättigheter. Kunden har ej tillåtelse att och kan inte ge tredje part
tillåtelse att anpassa, förändra, modifiera, utarbeta eller på annat sätt inkräkta på någon del av kreditupplysningsinformationen utan Creditsafes
skriftliga godkännande. Creditsafe ska ha rätt att vidta åtgärder för att spåra sin information i syfte att säkerställa att den används på avtalsenligt sätt.

7.

Begränsning av ansvar

7.1.

Kunden får vid inhämtande av Creditsafes kreditupplysningsinformation ta del av material som sammanställts från källor, vilket material och vilka källor
Creditsafe vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Creditsafe kan dock inte garantera källornas tillförlitlighet eller uppgifternas
tillförlitlighet och fullständighet. Kreditupplysningsinformationen innehåller även modeller och tekniker som är baserade på statistiska analyser,
sannolikhet och förutsägbara beteenden. Creditsafes mål är att alltid tillhandahålla högkvalitativ information, men likväl är
kreditupplysningsinformation från tredje part tillhandahållen utan någon tillhörande garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd.

7.2.

Creditsafes kreditupplysningsinformation är inte avsedd att utgöra det enda underlaget för affärsbeslut. Creditsafe påtar sig på grund härav ej något
ansvar, av vad slag det vara må, för det ekonomiska resultatet av användande av kreditupplysningsinformationen eller för uppkommen skada som
åsamkas Kunden på grund av att Kunden fäst tilltro till och/eller använt sig av kreditupplysningsinformationen.

7.3.

Ingen av parterna svarar gentemot den andre för utebliven vinst eller förtjänst, annan indirekt förlust eller följdförlust, förlust av affärer eller goodwill.
Inte heller har part något ansvar gentemot den andre för förlust av förväntad besparing, ökning av osäker fordring och misslyckat försök att minska
osäker fordring.

7.4.

För det fall det föreligger grund för Creditsafe att utge skadestånd till Kunden ska Creditsafes skadeståndsansvar vara begränsat till motsvarande värde
av vad Kunden betalat till Creditsafe för kreditupplysningsinformationen under samma år som skadeståndsskyldigheten uppstod.

7.5.

Kunden åtar sig att hålla Creditsafe och Creditsafes koncernbolag skadelösa från förlust, kostnad, skada, fordran eller krav från tredje part eller som
ålagts eller drabbat Creditsafe eller Creditsafes koncernbolag som har samband med att Kunden använt kreditupplysningsinformationen på ett sätt som
bryter mot Villkoren.

7.6.

Part är skyldig att inneha och fortsätta inneha samtliga nödvändiga licenser, medgivanden och tillstånd som är krävs för att uppfylla skyldigheterna
enligt köpet och för att garantera motpartens rättigheter enligt köpet.

7.7.

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt köpet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som
anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska
anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning,
knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör
orsakad av händelse utanför parts kontroll.

8.

Betalning

8.1.

Avtalad avgift faktureras med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

8.2.

Vid försenad betalning uttas årlig dröjsmålsränta på fakturabeloppet med tolv (12) procent från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse uttas
påminnelseavgift.

8.3.

Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har sänts har Creditsafe rätt att överlämna fakturan för inkassoåtgärder.

9.

Tvist och tillämplig lag

9.1.

Tvist i anledning av köpet eller Villkoren ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som exklusivt forum i första instans.

9.2.

Tolkning och tillämpning av köpet och Villkoren ska ske enligt svensk rätt.
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