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Teslaleasings Integritetspolicy
Webbplatsen Teslaleasing.nu ägs och drivs av blipp AB , med org. nr. 556866–0681, adress
Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm. blipp AB (nedan ”Teslaleasing”) är personuppgiOsansvarig
för de behandlingar som görs av dina personuppgiOer i samband med användandet av
webbplatsen teslaleasing.nu och där Sllhörande tjänster

Teslaleasing behandlar dina personuppgiOer för de här
ändamålen med de här räVsliga grunderna
Det är vikSgt för Teslaleasing aV du som användare känner dig trygg i Teslaleasings behandling av
dina personuppgiOer och aV det blir tydligt för dig aV Teslaleasing värdesäVer din integritet.
Teslaleasing behandlar olika kategorier av dina personuppgiOer Sll olika ändamål, och varje
behandling av personuppgiOer för eV sådant ändamål måste grunda sig på en räVslig grund.
Därför kommer du i följande nästkommande avsniV se hur vi har radat upp de olika ändamålen vi
behandlar dina personuppgiOer för, vilka kategorier av personuppgiOer som behandlas för dessa
ändamål, och vilken räVslig grund som Teslaleasing stödjer sin behandling på för deVa ändamål.
De olika räVsliga grunderna som Teslaleasing kan stödja sin behandling på är a) aV vi inhämtat diV
uVryckliga samtycke för behandlingen, b) aV behandlingen är nödvändig för fullgörande av eV
avtal där du som registrerad är avtalspart eller c) där behandlingen är beräXgat eOer en
intresseavvägning där blipp har eV beräXgat intresse av aV behandla dina personuppgiOer som
väger tyngre än diV intresse av aV inte få dina personuppgiOer behandlade för deVa ändamål.

Ändamål 1 För aV kunna genomföra bilaﬀären och hjälpa dig som köpare
vilket innefaVar behandlingarna aV kontrollera status och innebörd av
lånelöOe, kommunicera om säljare, idenSﬁera dig som avtalspart, ingå avtal
med dig som köpare, registrera ägarbyte och hantera reklamaSons och
garanSärenden
Kategorier av personuppgiOer som behandlas för deVa ändamål
1. Namn
2. Personnummer
3. KontaktuppgiOer (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
4. Ref. nr på körkortet
5. Videoinspelning från Teslaleasings Digitala varudeklaraSon
6. Status och innebörd av ansökt lånelöOe
RäVslig grund: Fullgörande av avtal
Vi hanterar dina personuppgiOer med stöd i den räVsliga grunden fullgörande av avtal för aV
kunna genomföra bilaﬀären för dig som köpare. DeVa innefaVar aV teckna köpeavtal med dig med
därSll följande skyldigheter och räXgheter där Teslaleasing säljer objektet Sll dig.
Lagringsperiod: Vi kommer aV behandla dessa personuppgiOer för deVa i 3 år i det fall du är
konsument, eller i 2 år i det fall du är näringsidkare, eOer det aV bilaﬀären genomförts plus ev. Sd
som krävs för aV hantera reklamaSoner som inkommit inom denna period. Tidsperioden grundar
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sig i det felansvar som återﬁnns i konsumentköplagen. Punkt 6 i kategorierna ovan beträﬀande
”Status och innebörd av ansökt lånelöOe” lagras dock endast så länge det är nödvändigt för aV
säkerställa bilaﬀärens fullbordande. Teslaleasing är medvetna om aV personnummer endast ska
behandlas på annan räVslig grund än samtycke om det är klart moSverat. Det är klart moSverat i
deVa fall men hänvisning Sll vikten av en säker idenSﬁering.
OBS. Beträﬀande behandling av personuppgiOer med anslutning Sll ﬁnansieringslösningar och
lånelöOe är Teslaleasing personuppgiOsansvarig endast för behandlingarna för vars ändamål
beskrivits i denna Integritetspolicy. För behandling för ändamål som har med fullgörande av
ﬁnansieringslösningarna och dylikt är respekSve ﬁnansbolag personuppgiOsansvarigt.

Ändamål 2 För aV kunna genomföra bilaﬀären för dig som säljare, vilket
innefaVar behandlingarna aV göra Kontroll av objektet, kommunicera om
köpare, idenSﬁera dig som ägare av objektet och så som avtalspart, aV ingå
avtal med dig som säljare, registrera ägarbyte och hantera reklamaSons och
garanS ärenden
Kategorier av personuppgiOer som behandlas för deVa ändamål:
1. Namn
2. Personnummer
3. KontaktuppgiOer (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
4. Ref. nr på körkortet
5. Reg. Nr Sll objektet (kan hänföras Sll person om kors-läses mot annat register)
6. Förfallna skulder på objektet, skuldsaldo fordonskaV, trängselskaV, parkeringsavgiOer och
infrastrukturavgiOer
7. Kontrollnummer på registreringsbeviset
8. BetalinformaSon (kontonummer inklusive clearingnummer, bank)
9. Videoinspelning från Teslaleasings Digital varudeklaraSon
RäVslig grund: Fullgörande av avtal
Vi hanterar dina personuppgiOer med stöd i den räVsliga grunden fullgörande av avtal för aV
kunna genomföra bilaﬀären för dig som säljare. DeVa innefaVar aV teckna inköpsavtal med därSll
följande räXgheter och skyldigheter där Teslaleasing köper objektet av dig, för aV sedan kunna
sälja vidare objektet Sll den slutliga köparen.
Lagringsperiod: Vi kommer aV behandla dessa personuppgiOer för deVa ändamål i 2 år eOer det
aV bilaﬀären genomförts plus ev. Sd som krävs för aV hantera reklamaSoner som inkommit inom 2
årsperioden. Tidsperioden grundar sig i det felansvar som via Inköpsavtalet är utsträckt Sll 2 år.
Teslaleasing är medvetna om aV personnummer endast ska behandlas på annan räVslig grund än
samtycke om det är klart moSverat. Det är klart moSverat i deVa fall men hänvisning Sll vikten av
en säker idenSﬁering.
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Ändamål 3 För aV kunna förmedla ﬁnansieringslösning, garanS och
försäkring Sll dig som köpare samt för aV kunna återkoppla Sll dig från våra
samarbetspartners
1. Namn
2. Personnummer
3. KontaktuppgiOer (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
4. InkomstuppgiOer
5. LånelöOes status och innehåll
RäVslig grund: Intresseavvägning
Vi hanterar dina personuppgiOer med stöd i den räVsliga grunden intresseavvägning för aV kunna
vidarebefordra dina uppgiOer Sll ﬁnansbolag och försäkringsbolag för aV du ska kunna ansöka om
lånelöOe, försäkring och garanSer, samt för aV kunna återkoppla Sll dig som köpare om lånelöOes
innehåll och status. Teslaleasing är medvetna om aV personnummer endast ska behandlas på
annan räVslig grund än samtycke om det är klart moSverat. Det är klart moSverat i deVa fall men
hänvisning Sll vikten av en säker idenSﬁering.
Lagringsperiod: Lagringsperiod för deVa ändamål är endast 30 dagar, så länge som eV lånelöOe är
gilSgt.
OBS. Beträﬀande behandling av personuppgiOer med anslutning Sll ﬁnansieringslösningar och
lånelöOe är Teslaleasing personuppgiOsansvarig endast för behandlingarna för vars ändamål
beskrivits i denna Integritetspolicy. För behandling för ändamål som har med fullgörande av
ﬁnansieringslösningarna och dylikt är respekSve ﬁnansbolag personuppgiOsansvarigt.

Ändamål 4 För aV marknadsföra och informera om Teslaleasings och
Teslaleasing samarbetspartners fordonsrelaterade tjänster
1. Namn
2. FordonsuppgiOer och sålt eller köpt fordon via teslaleasing.nu
3. KontaktuppgiOer (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
RäVslig grund: Intresseavvägning
Vi hanterar dina personuppgiOer med stöd i den räVsliga grunden Intresseavvägning, där vi anser
aV vi har eV beräXgat intresse aV marknadsföra och informera dig om Teslaleasings och
Teslaleasings samarbetspartners fordonsrelaterade tjänster. DeVa innefaVar ibland så kallad
elektronisk direktmarknadsföring. DeVa kan du allSd invända emot, och vill du inte ha sådan
informaSon och erbjudanden så är det bara aV höra av sig Sll oss på
personuppgiOer@teslaleasing.se.

Ändamål 4 För bokföringsändamål
1. UppgiOerna i kontrakten mellan de olika parterna
2. UppgiOer hänförliga Sll betalningar
RäVslig grund: RäVslig skyldighet
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Vi hanterar dina personuppgiOer i Inköpsavtalet och Köpeavtalet samt betalningsuppgiOerna för
bokföringsändamål med stöd i den räVsliga grunden aV vi har en räVslig skyldighet enligt
bokföringslagen.
Lagringsperiod: Vi kommer aV behandla dessa personuppgiOer för deVa i 7 år eOer utgången av
det bokföringsår då aV bilaﬀären genomförts.

Ändamål 5 För aV uhöra marknads- och kundundersökningar, utvärdera och
utveckla Teslaleasings tjänst
1. Namn
2. AnvändaruppgiOer för webbplatsen
3. KontaktuppgiOer (Telefonnummer, E-postadress, Adress)
4. FordonsuppgiOer
RäVslig grund: Intresseavvägning
Vi hanterar dina personuppgiOer med stöd i den räVsliga grunden Intresseavvägning, där vi anser
aV vi har eV beräXgat intresse aV göra marknads— och kundundersökningar samt sammanställa
staSsSk och liknande över användningen av vår tjänst för aV förbäVra den.
Lagringsperiod: Vi kommer aV behandla dessa personuppgiOer för deVa i 1 år eOer det aV
kundundersökningen, marknadsundersökningen, staSsSksammanställningen eller utvärderingen
genomfördes. Resultat kan komma aV sparas längre än denna period men i sådana fall kommer
Teslaleasing se Sll aV dessa data avidenSﬁeras.

Dina räXgheter är vår lag
Det är yVerst vikSgt för oss på Teslaleasing aV värna om din integritet. Vi vill därför lite kort även
nämna vilka räXgheter du har vars personuppgiOer vi behandlar. Du har vissa räXgheter enligt
dataskyddslagsSOningen. Om du vill nyVja någon av dina räXgheter kan du kontakta oss via
kontaktuppgiOerna i nästa avsniV.
1.

Tillgång Sll dina personuppgiOer – du har räV aV få en bekräOelse på om vi behandlar dina
personuppgiOer och eV utdrag över vilka uppgiOer som behandlas

2.

Begära räVelse – du har räV aV få felakSga uppgiOer räVade

3.

Begära aV raderas – du har räV aV under vissa omständigheter få dina uppgiOer borVagna

4.

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt beräXgade intresse och mot behandling
för direktmarknadsföring– du har räV aV invända mot behandlingen av dina
personuppgiOer eller aV behandlingen begränsas.

5.

RäV Sll dataportabilitet – du har räV aV kräva aV personuppgiOer ﬂyVas från oss Sll eV
annat företag, myndighet eller organisaSon. Denna räXghet är begränsad Sll uppgiOer
som du själv Sllhandahållit oss

Om du vill veta mer om dataskyddslagsSOningen och dina räXgheter kan du läsa mer här:
www.datainspekSonen.se
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Om du anser aV vår behandling av dina personuppgiOer inte sker i enlighet med
dataskyddslagsSOningen ber vi dig aV kontakta oss. Se avsniVet kontaktuppgiOer nedan. Du har
även räV aV klaga Sll DatainspekSonen som är Sllsynsmyndighet.

Hur länge vi sparar vi dina personuppgiOer?
Dina personuppgiOer lagras bara så länge som det krävs för aV uppfylla ändamålen med
behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. DäreOer raderas eller
avidenSﬁeras dina uppgiOer på eV säkert säV, så aV de inte längre kan kopplas Sll dig. Läs mer om
hur länge vi sparar dina uppgiOer ovan under respekSve avsniV.

Varifrån får vi på Teslaleasing dina personuppgiOer ifrån?
Vi inhämtar personuppgiOer direkt från dig som registrerad när fyller i dina uppgiOer på
webbplatsens intresseanmälans formulär, eller kontaktar oss på Teslaleasing via e-post eller
telefon. Vi inhämtar även kompleVerande uppgiOer från Transportstyrelsens oﬀentliga register,
Bilvision och dealerpad, och valt Finansbolag. Vi inhämtar även uppgiOer från en potenSell köpare
eller säljare för aV kunna noSﬁera dig om aV en ev. köpare/säljare är intresserad av aV genomföra
aﬀär för diV fordon via oss på Teslaleasing.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgiOer?
Vi har förklarat för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgiOer här ovan. För aV kunna uhör
behandlingarna för dessa ändamål kan Teslaleasing behöva dela dina personuppgiOer med
följande kategorier av moVagare.
1. Leverantörer Sll Teslaleasing, både inom EU/EES, som t ex Sllhandahåller IT-tjänster,
hanterar medlemsärenden och marknadsför för Teslaleasings räkning.
2. Leverantör Sll Teslaleasing som Sllhandahåller betallösningar för ﬂödet mellan säljare,
Teslaleasing och köpare
3. Samarbetspartners som Sllhandahåller ﬁnansieringslösningar
4. Samarbetspartners som Sllhandahåller olika fordonsrelaterade erbjudanden
5. Samarbetspartners som Sllhandahåller försäkring och garanSlösningar för dig som köpare
6. Andra bolag inom Teslaleasings koncern
7. Andra moVagare när det följer av lagkrav, annan förfaVning eller myndighetsbeslut
8. Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn
MoVagare som hanterar personuppgiOer för Teslaleasings räkning som t.ex.
molnlagringsleverantörer ska allSd ingå eV så kallat personuppgiOsbiträdesavtal med oss i syOe
aV vi ska kunna säkerställa aV dina uppgiOer hanteras på korrekt och säkert säV. När dina
personuppgiOer delas med en moVagare som är självständigt personuppgiOsansvarig, t ex en
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myndighet eller eV ﬁnansbolag, gäller moVagarens integritetspolicy och informaSon om
personuppgiOshantering.

Om dig vill motsäVa dig elektronisk direktmarknadsföring
Teslaleasing kan komma aV använda din e-postadress eller mobilnummer för
direktmarknadsföring. Om du inte vill aV vi använder din e-postadress eller mobilnummer för
direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina
uppgiOer.
Sådan anmälan ska vara skriOlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och
skickas Sll postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgiOer”.

KontaktuppgiOer Sll personuppgiOsansvarig
blipp AB (Teslaleasing), med org. nr. 556866–0681
Östermalmsgatan 87
114 59 Stockholm
Tel. +46 10 106 06 06,
personuppgiOer@Teslaleasing.nu

