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1. Inledning
Först och främst – vi tar sekretess på allvar. Det är kanske något som alltid står i
sådana här meddelanden, men vi menar det. Du litar på oss genom att använda våra
tjänster och vi värdesätter detta förtroende. Därför är vi är fast beslutna att skydda och
bevara de personuppgifter som du ger oss. Det här dokumentet beskriver hur vi
använder och behandlar dina personuppgifter. Det innehåller även information om vilka
rättigheter du har gällande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Det här är sekretessregler för samarbetspartners till Booking Holdings Financial
Services (BHFS). Som du känner till erbjuder BHFS betalningstjänster och finansiella
tjänster till Booking.coms kunder och företagspartners. Sekretessreglerna tillämpas
utöver sekretessreglerna för Booking.coms Affärspartners till, som du hittar här.

Det här meddelandet till våra affärspartners för BHFS gäller insamlingen och
användningen av personuppgifter som du, i din egenskap av affärspartner, förser oss
med. Det omfattar eventuella personuppgifter som du tillhandahåller som en del av avtal
du ingår med oss och personuppgifter du tillhandahåller (eller som finns tillgängliga för
oss) genom din användning av våra tjänster i egenskap av affärspartner.

Vi kan tillhandahålla andra meddelanden vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller
behandlar personuppgifter om dig så att du är helt medveten om hur och varför vi
använder dina uppgifter. Det här meddelandet kompletterar dessa och är inte avsett att
ersätta dem.

2. Begrepp som vi använder i dessa sekretessregler
"Personuppgifter" (även kallat personlig information eller PU) avser all information om
en identifierbar levande individ. Uppgifterna kan omfatta ditt namn, din titel,
födelsedatum, kön, postadress, mejladress, telefonnummer, bankkontouppgifter eller
id-handlingar.

"Våra tjänster" avser Payment by Booking och Financial Wallet Services som vi
tillhandahåller kunder och samarbetspartners till Booking.com

"BHFS", "oss", "vår" eller "vi" avser Booking Holdings Financial Services.  Du kan läsa
mer om oss nedan.

https://partner.booking.com/en-us


3. Vilka vi är
BHFS består av följande enheter:

● Booking Holdings Financial Services International Ltd, 70 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, Irland

Det här meddelandet gäller behandling av personuppgifter av någon av enheterna i
BHFS där behandlingen är relaterad till tillhandahållandet av våra tjänster.
Personuppgiftsansvarig beror på var du bedriver verksamhet, till exempel BHFS
International för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Alla enheter som tillsammans formar BHFS är dotterbolag som ägs helt av Booking
Holdings Inc. Se www.bookingholdings.com för mer information om Booking Holdings
och våra koncernföretag.

4. Håll din information korrekt och uppdaterad

Det är viktigt att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Meddela oss om
information vi har om dig är felaktig eller om dina personuppgifter ändras genom att
uppdatera dina information i partnerportalen online.

5. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter om våra samarbetspartners när de registrerar sig för våra
tjänster. Det omfattar personuppgifter om samarbetspartners chefer och ägare eftersom
de använder våra tjänster och för att behandla betalningar.

I egenskap av reglerad betaltjänsteleverantör genomför vi olika kontroller för att
säkerställa att våra betaltjänster inte används i olagliga eller bedrägliga syften. Vi kan
inhämta information om dig från auktoriserade tredjepartsleverantörer av uppgifter och
kreditupplysningsföretag när vi utför kontrollerna.

Här hittar du mer information om personuppgifterna vi behandlar

Kategori Exempel Källa

Identitetsuppgift
er

● Förnamn
● Efternamn
● Flicknamn (om tillämpligt)

Du/din representant

http://www.bookingholdings.com


● Titel
● Födelsedatum
● Bosättningsland/medborgarskap
● Personnummer som tillåts enligt

tillämplig lag
● Passuppgifter och/eller fotografi
● Unika skatteregistreringsnummer

Biometriska
uppgifter

● En unik identifierare från en
inskanning av ett fotografi av dig
med teknik för ansiktsigenkänning.

Du

Kontaktuppgifter ● Hem- och/eller företagsadress
● Mejladress
● Telefonnummer

Du/Booking.com

Uppgifter från
avtal eller
kundtjänst

● Detaljer om dina interaktioner med
BHFS, inklusive samtalsinspelningar

● Information om produkter och
tjänster vi har avtalat att
tillhandahålla till dig

Du/Booking.com

Finansiella
uppgifter

● Bankkontouppgifter
● Betalningsuppgifter, inklusive

uppgifter om betalkort
● Transaktionsuppgifter

Du/Booking.com

Bakgrundsuppgi
fter

● Kreditreferenser
● Kreditvärdighet
● Anställningspositioner

Kreditupplysningsför
etag

Leverantörer av
id-verifiering

Screeningdata ● Transaktionsdetaljer
● Bedrägerivarningar
● Penningstvättsvarningar
● Relevant offentlig information om dig

(inklusive information om
konkursansökan, diskvalificering av
styrelseledamöter, inkludering på
sanktionslistor eller faktiska eller
påstådda ekonomiska eller
relaterade brott)

● Information kopplad till
familj/kollega/annan person som
tillhör i offentligheten (t.ex. om du
har kopplingar till en politiskt
exponerad person).

Du

Din bank

Betalningshanterare

Leverantörer av
betalningskontroll



● Anställningsposition/uppgifter om
utbildning, där det är relevant

Om du tillhandahåller någon av ovanstående personuppgifter å en annan persons
vägnar är det ditt ansvar att säkerställa att personen har haft möjlighet att läsa det här
meddelandet. Genom att tillhandahålla dessa personuppgifter samtycker du till att
personen är medveten om och har samtyckt till att du skickar in uppgifterna.

6. Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?
Vi använder personuppgifter kopplade till våra samarbetspartners chefer och ägare för
att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder även personuppgifter kopplade till
samarbetspartners för att främja och utveckla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
på bästa sätt. Därutöver använder vi personuppgifter kopplade till samarbetspartners för
att uppfylla våra juridiska skyldigheter och utöva våra juridiska rättigheter.

Vi måste identifiera en rättslig grund för att använda personuppgifter kopplade till våra
samarbetspartners. Vår rättsliga grund för att använda uppgifter i syfte att tillhandahålla
våra tjänster är att personuppgifter är nödvändiga för att fullfölja ett avtal som vi har
med dig, eller vidta steg på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.

Vi förlitar oss också på andra rättsliga grunder när vi främjar och utvecklar våra tjänster,
uppfyller våra juridiska skyldigheter eller utövar våra juridiska rättigheter. Vi behandlar
till exempel dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter som
betaltjänstleverantör och leverantör av finansiella tjänster. Vi kommer också använda
dina personuppgifter för eventuella berättigade intressen som vi identifierar. Vi kommer
endast använda dina personuppgifter för berättigade intressen om det inte påverkar dig
på ett orättvist sätt. Slutligen kan vi be dig om ditt samtycke för att behandla dina
personuppgifter för ett särskilt ändamål. Vid sådana tillfällen har du alltid rätt att ta
tillbaka ditt samtycke när du vill.

Du kan läsa mer om vår rättsliga grund för att samla in och behandla personuppgifter
här:

Syfte/aktivitet Kategori Rättslig grund

Utvärdera tillämpningar för
våra tjänster

● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Bakgrundsuppgifter

Vidta steg på din begäran
innan vi ingår avtal med
dig

Verifiera din identitet ● Biometriska
uppgifter

Ditt uttryckliga samtycke



Tillhandahålla våra tjänster
till dig

● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter

Fullgöra vårt avtal med
dig

Behandla betalningar från
dig

● Kontaktuppgifter
● Finansiella uppgifter

Fullgöra vårt avtal med
dig

Skicka meddelanden till dig
om din användning av våra
tjänster

● Kontaktuppgifter
● Avtalsuppgifter

Fullgöra vårt avtal med
dig

Förordningar om
penningtvätt och finansiella
tjänster

● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter
● Screeningdata

Våra juridiska
skyldigheter och vårt
berättigade intresse att av
upptäcka olagliga
aktiviteter och oärlighet

Utveckla våra tjänster ● Avtalsuppgifter Vårt berättigade intresse i
att förbättra våra tjänster

Utredningar och anspråk ● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Bakgrundsuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter
● Screeningdata

Det berättigade intresset i
att driva eller försvara
juridiska och regulatoriska
anspråk

Affärsintelligens,
prestandamått och
analyser

● Avtalsuppgifter Det berättigade intresset
att förstå hur våra tjänster
presterar

Marknadsföring ● Kontaktuppgifter Det berättigade intresset
att erbjuda nya tjänster

7. Hur delar vi dina uppgifter med tredje part?
För att tillhandahålla våra tjänster delar vi personuppgifter med Booking.com och våra
andra koncernföretag. Vi arbetar även med ett antal externa tjänsteleverantörer och
tredje parter för att erbjuda våra tjänster. Vi har strikta avtal på plats med alla
tjänsteleverantörer för att begränsa hur de kan använda dina personuppgifter.

Utöver att dela personuppgifter för våra tjänster och affärsverksamheter kan vi behöva
dela personuppgifter med statliga myndigheter, till exempel tillsynsmyndigheter för
finansiella tjänster och domstolar när vi har en föreskriven skyldighet att göra det. Vi kan
också dela personuppgifter med potentiella köpare, koncernföretag och/eller



affärspartners där det behövs för en omorganisation, omstrukturering, sammanslagning,
försäljning eller överföring av tillgångar som involverar BHFS eller våra tjänster.

Här hittar du ytterligare information om vilka personuppgifter vi delar med varje typ av
tjänsteleverantör eller tredje part:

Tjänsteleverantör/tredje part Kategori

Banker och betalningshanterare (till
exempel: Adyen, Wix)

● Kontaktuppgifter
● Finansiella uppgifter

Tjänster för id-verifiering ● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Bakgrundsuppgifter
● Biometriska uppgifter

Molntjänsteleverantörer (AWS) ● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Bakgrundsuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter
● Screeningdata

Leverantörer av screeningtjänster för att
upptäcka bedrägeri

● Identitetsuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter
● Screeningdata

Tillsynsmyndigheter för finansiella
tjänster, Central Bank of Ireland,
domstolar, brottsbekämpande
myndigheter och andra statliga
myndigheter

● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Bakgrundsuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter
● Screeningdata

Koncernföretag, potentiella investerare,
köpare av företaget eller tillgångar

● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter
● Bakgrundsuppgifter
● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter
● Screeningdata



8. Internationell överföring och mottagare av
personuppgifter

Vissa av våra tjänsteleverantörer är baserade utanför det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) i länder som inte anses tillhandahålla en tillräcklig nivå av
uppgiftsskydd.  När vi överför personuppgifter till tjänsteleverantörer baserade i länder
som inte tillhandahåller en tillräcklig nivå av uppgiftsskydd använder vi
standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att skydda dina
personuppgifter.

Kontakta oss om du vill ha mer information om våra överföringar av personuppgifter och
de standardavtalsklausuler vi har infört.

9. Vilka lagringsrutiner har vi på plats?
Vi lagrar dina personuppgifter eftersom vi behöver dem för att tillhandahålla våra
tjänster till dig eller för att föra lämpliga register i enlighet med branschpraxis.  I
praktiken innebär det att vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos BHFS
och sedan i ytterligare en arkiveringsperiod på sex år i enlighet med både brittisk och
irländsk lagstiftning.

Därutöver behåller vi Screeningdata för varje ekonomisk transaktion för att uppfylla våra
regulatoriska skyldigheter som betalningsleverantör och leverantör av finansiella
tjänster under hela affärsrelationen och i sex år efter att den sista transaktionen har
genomförts.

Du hittar mer information om lagringsperioder för specifika kategorier av
personuppgifter här:

Kategori Lagringsperiod

● Bakgrundsuppgifter [Under tiden du är kund hos BHFS, plus
ytterligare sex års arkiveringsperiod]

● Biometriska uppgifter [I upp till 72 timmar]

● Avtalsuppgifter
● Finansiella uppgifter

[Under tiden du är kund hos BHFS, plus
ytterligare sex års arkiveringsperiod]

● Screeningdata [Under tiden du är kund hos BHFS, plus
ytterligare sex års arkiveringsperiod]

● Identitetsuppgifter
● Kontaktuppgifter

[I upp till sex år efter att du slutat vara
kund hos BHFS]



Vi behåller endast personuppgifter längre än så om vi behöver göra det för att uppfylla
våra juridiska skyldigheter eller för att utöva våra juridiska rättigheter.

10. Vilka rättigheter har du?
Beroende på var du befinner dig eller var BHFS-enheten som behandlar dina
personuppgifter befinner sig kan olika rättigheter gälla för behandling av personuppgifter
som anges i dessa sekretessregler. Om du [använder våra tjänster från EES] har du rätt
att

● komma åt dina personuppgifter för att se vilka uppgifter som behandlas

● motsätta dig användningen av dina personuppgifter där de behandlas
automatiskt

● radera dina personuppgifter

● överföra personuppgifter som du lämnat till oss till andra organisationer

● rätta till och uppdatera dina personuppgifter om något inte stämmer

● begränsa användningen av dina personuppgifter medan frågor eller funderingar
du har besvaras

● lämna in klagomål till din tillsynsmyndighet, se detaljer nedan

● dra tillbaka ditt samtycke.

Tänk på att de här rättigheterna inte är absoluta och det finns situationer där de inte kan
utövas eller är relevanta.

11.Så här kan du kontakta oss
För att kontakta oss om dina rättigheter eller något annat som rör uppgiftsskydd, kan du
nå oss på:

● dataprotectionoffice@booking.com

Om du vill lämna ett klagomål som rör hur dina personuppgifter behandlas kontaktar du
vårt dataskyddsombud på:

● dpo@bookingholdings.com

Du kan också lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i EES där du lever eller
arbetar eller där du anser att ett problem relaterat till dina personuppgifter har uppstått.
Du hittar en lista över nationella dataskyddsmyndigheter i Europeiska unionen här

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

