Villkor för faktura hos Cale Access
AB genom Arvato Financial Solutions
Betala parkeringen hos Cale Access AB / WayToPark
med faktura
Fakturabetalning hos Cale, WayToPark tillhandahålls av Arvato Financial
Solutions, 556495-1704 (nedan Arvato). Beställaren måste ha fyllt 18 år för att
få betala med faktura och måste ha ett svenskt personnummer och en
folkbokföringsadress som inte är en postbox. Arvato genomför sedvanlig
kreditkontroll.
Fakturering sker månatligen och avser parkering via appen
WayToPark från föregående månad där faktura är valt som
betalningsalternativ.

Varför görs en kreditkontroll?
Dessvärre finns det en del som missbrukar möjligheten att handla mot faktura och
som inte har någon avsikt att betala för mottagna varor/ tjänster. En kreditkontroll
visar oss kreditvärdigheten hos
beställaren.

Utebliven betalning
För det fall beställaren inte betalar i tid debiteras en påminnelseavgift om f.n. 60
kr. Dessutom debiteras en dröjsmålsränta om 19,5% per år.

Information om behandling av personuppgifter
Arvato (se kontaktuppgifter nedan) behandlar dina personuppgifter och är
personuppgiftsansvarig avseende behandlingen. Personuppgifterna behandlas
för fullgörande av avtalet, statistik och tjänsteutveckling samt för att via externa
och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll samt för
fullgörande av våra lagliga skyldigheter enligt bokföringslagen och regler kring
penningtvätt. Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för
fullgörande av avtalet med dig samt tillvaratagande av Arvatos berättigade
intresse, enligt Art. 6.1 f. i Dataskyddsförordningen, att kunna tillhandahålla
ändamålsenliga tjänster samt fullgörandet av rättsliga förpliktelser.
Arvato kan komma att komplettera personuppgifter inhämtade från dig med
uppgifter inhämtade från annan, exempelvis i samband med köp hos handlare,
privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter.
Arvato kan även komma att spela in inkommande och utgående telefonsamtal.
De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, personnummer,
adressuppgifter, kontaktuppgifter, inköpsinformation (bl.a. information om
inköpsställe, belopp och tidpunkt för köpet) samt finansiell information.
Personuppgifterna kan utlämnas till och behandlas av företag och organisationer
som Arvato samarbetar med för fullgörande av ovan angivna ändamål. Under
vissa omständigheter kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land
utanför EES, men aldrig utan att vi har säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder
finns för att skydda dina uppgifter.

Rätt att överlåta
Arvato har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till annan
kreditgivare.

Meddelanden
Arvato får skicka meddelanden som berör beställarens avtal med oss
via e-post. Detta sker till den e-postadress som uppgivits i kontakter
med oss. Beställaren ansvarar själv för att Arvato har en riktig epostadress som vi kan nå denne på. Arvato får även skicka
meddelanden via post till beställarens folkbokföringsadress.

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. I vissa fall har du
rätt till rättelse, radering eller begränsad behandling av personuppgifterna. Du
kan även ha rätt till överföring av dina uppgifter och att invända mot behandling.
För mer detaljerad information om Arvatos behandling av personuppgifter och
dina rättigheter i samband med behandlingen, se vår Personuppgiftspolicy på
arvato.com/personuppgiftspolicy eller kontakta oss:
Arvato Finance AB, Personuppgiftsansvarig, Box 1143, 432 15 Varberg,
e-mail: info.se@arvato.com
Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud:
DO/Christer Johansson Box 1143, 432 15 Varberg,
e-mail: datskydd.se@arvato.com

Mer information om Arvato Financial Solutions
På vår hemsida, www.arvato.se kan du läsa mer om Arvato.

