Användarvillkor

Tack för att du använder Synas tjänster
Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig (Kunden) om våra regler för
tjänsterna. Genom att Kunden godkänner att Kunden tagit del av och accepterar
nedan intagna villkor berättigas Kunden att beställa tjänsterna.
Kreditupplysning allmänt
Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för
bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt
hänseende. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken
gäller särskilda skyddsregler.
Nyttjanderätt
Nyttjanderätten till tjänsterna är begränsad bland annat på så sätt att de endast
får utnyttjas för eget bruk. Den mottagna informationen får inte säljas, skänkas
bort eller på något annat sätt upplåtas till annan.
Ingen kopia till omfrågad
Här kan Kunden för närvarande enbart beställa kreditupplysningar och bokslut på
aktiebolag. Vi skickar därför ej ut en kopia till den omfrågade.
Korrekta uppgifter
Kunden förpliktigar sig att till Syna ─ i samband med beställning ─ lämna
fullständiga och korrekta uppgifter. Detta är viktigt bland annat för att Syna ska
kunna leva upp till sin skyldighet ─ enligt Kreditupplysningslagen ─ att skicka
eventuella rättelser till Kunden.
Ansvarsbegränsning
Med hänsyn till – bland annat – det stora antal informationskällor som utgör
underlag för Synas tjänster och den stora mängd information som hanteras, går
det inte att vid varje tillfälle garantera, att någon information inte saknas eller är
felaktig.
Den information som Syna lämnar kan därför aldrig bli mer än en del av det
beslutsunderlag som Kunden behöver för Kundens affärsbeslut. Råd och
omdömen utgör aldrig en garanti beträffande den omfrågades betalningsförmåga
eller betalningsvilja.
Syna påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag
det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av en kreditupplysning.
Personuppgifter
Syna hanterar Kundens personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär bland annat
att vi inte kommer att lämna ut Kundens uppgifter till andra företag. Syna
hanterar de uppgifter som Kunden lämnar i enlighet med
dataskyddsförordningen.
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