
 
 

Information om personuppgiftsbehandling vid 
kreditprövning och borgensåtaganden 
 
Inledning och kontaktuppgifter 

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på 
bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. 

Du får denna information eftersom du är borgensman för någon av Peabs avtalsparter och/eller 
för att vi ska göra en kreditprövning av dig/ditt bolag.  

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar 
dina personuppgifter. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behandlar dina 
personuppgifter. 

Om du har frågor eller funderingar avseende vår behandling av dina personuppgifter eller om du 
vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina 
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via post till: Peab AB, Att: Peab 
Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Du kan även kontakta oss via e-
post på gdpr@peab.se. 

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

Det Peab-bolag som är avtalspart i det avtal som ledde dig hit (”Peab”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) 
eller som du haft kontakt med gällande ett borgensåtagande eller en kreditprövning är 
personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna 
informationstext.  

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

I samband med att du anges som borgensman eller vi annars ska göra en kreditprövning av 
dig/ditt bolag behandlar vi ditt namn, personnummer och uppgift om din/ditt bolags 
betalningsförmåga.  

Lämnar du inte dina personuppgifter till Peab kan vi inte göra någon kreditprövning av dig eller 
ditt bolag, vilket resulterar i att du inte kan vara borgensman eller att vi inte kan göra den 
kreditprövning som vi anser är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig/ditt bolag.  

Varför och med vilket lagligt stöd behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar ditt namn, personnummer och uppgift om din eller ditt bolags betalningsförmåga i 
syfte att registrera dig som borgensman eller ingå avtal med dig/ditt bolag samt för att 
administrera det eventuella avtalsförhållande vi har med ditt bolag. Vi delar även dina 
personuppgifter med det kreditupplysningsföretag som vi anlitat i syfte att undersöka din 
betalningsförmåga. Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att 
vårt berättigade intresse av att undersöka din betalningsförmåga väger tyngre än dina intressen 
och grundläggande rättigheter och friheter. 
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Om vi ingår ett avtal med dig behandlar vi även ditt namn, personnummer och uppgift om 
din/ditt bolags betalningsförmåga i syfte att administrera vårt avtalsförhållande. Denna 
behandling gör vi för att fullgöra det avtal vi har med dig.  

Om du vill veta mer om våra bedömningar är du välkommen att kontakta oss. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

För att administrera kreditprövningen, vårt eventuella avtalsförhållande och ditt eventuella 
borgensåtagande behandlas dina personuppgifter av Peab och andra bolag inom vår koncern. Vi 
delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer och med det kreditupplysningsföretag 
som vi anlitat för att undersöka din betalningsförmåga.  

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar ditt namn och personnummer för att administrera ditt borgensåtagande till dess att vi 
meddelas att du inte längre är borgensman.  

Information om din/ditt bolags betalningsförmåga som vi inhämtat vid en kreditprövning sparas i 
tre (3) månader efter att vi fått informationen.  

I de fall vi ingått ett avtal med dig/ditt bolag sparas ditt namn, kontaktuppgifter och uppgift om 
att vi kontrollerat din/ditt bolags betalningsförmåga till dess att vår avtalsrelation är avslutad.  

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling 
Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina 
rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan. 

Rätt till tillgång  
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har 
du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om 
ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). 
Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. 

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera 
ofullständiga personuppgifter. Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling 
som grundar sig på en intresseavvägning.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling 
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana 
förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de 
ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på 
olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, 
exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår 
behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte. 



 
 

Rätt att klaga 
Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. 
Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du 
har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för 
dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. 
Rätten att inge klagomål påverkar inte dina möjligheter att vidta andra administrativa eller 
rättsliga åtgärder.  

______________________ 

 

Denna information om behandling av personuppgifter vid kreditprövning och borgensåtaganden 
fastställdes av Peab den 2020-10-02 
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