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UC AB
117 88 Stockholm

20XX-08-18 Efternamn, Ebba
 Ebbas gata 1A Lgh 15

 12788 Stockholm

Hej ! Här kommer en sammanställning över den Ebba
information som  har hämtat om dig.BankBank AB

Vi skickar alltid en kopia till dig så du vet vilken information vi har lämnat ut om dig. Det är vi skyldiga 
enligt Kreditupplysningslagen. Har du frågor kring det som står här i brevet hittar du de flesta svaren 
på uc.se/upplysningskopian. 

Med vänliga hälsningar
UC AB

VEM HAR FRÅGAT OM DIG? VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

I det här fallet är det  som har bett om BankBank AB
information om dig. Vi på UC tillhandahåller information 
till exempelvis banker, finansiella institut, myndigheter och 
andra företag och organisationer som i sin tur fattar olika 
ekonomiska beslut med hjälp av denna information.

Har du frågor om varför  har bett om BankBank AB
information så kontakta i första hand dem direkt. Har 
du frågor om informationen vi lämnat ut om dig hittar 
du de flesta svaren på uc.se/upplysningskopian.

VAD SKA DU GÖRA MED DETTA BREV?

Du behöver inte göra någonting med det här brevet. Det är endast en kopia på den information som  BankBank AB
har fått om dig. Känner du inte igen företaget som har bett om information om dig, så kontakta i första hand dem 
direkt.

VILL DU HELLRE FÅ DENNA INFORMATION DIGITALT?

Anslut dig till något av våra digitala 
alternativ för att få denna information 
digitalt. Det är både enkelt, tryggt och 
bra för miljön. Helt utan kostnad så 
klart.

Skaffa Kivra med Mobilt BankID på 
kivra.se/uc

Gå in på minUC.se/brevlada för att 
aktivera med hjälp av BankID

mhn760
Ny stämpel

mhn760
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Ingen aktuell skuld rapporterad frn KFM per 20XX-07-08.Aktuellt skuldsaldo

Ebba EfternamnNamn

19900911XXXXPersonnummer

Meddelande från BankBank AB

Här finner du den information som  har bett att BankBank AB
få om dig.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

ANMÄRKNINGAR

Betalningsanmärkningar visas bland annat om det finns skulder som är obetalda eller som du inte har betalat i tid. 
Anmärkningar för privatpersoner ligger vanligtvis kvar i tre år från det datum anmärkningen registrerades, även om skulden 
senare betalades. En anmärkning kan också bero på att uppgift om konkurs, skuldsanering eller näringsförbud har noterats.

 anmärkningar på totalt  finns registrerade.4 st 3.577 kr

Betalningsanmärkningar
Datum Typ Fordringsägare, övr info Belopp

20XX-04-06 Misskött kredit Finansbolaget -

20XX-03-10 Restförd studiemedelsavgift 2.752

20XX-02-28 Restförd felparkeringsavgift 150

20XX-06-28
Restförd trängselskatt 675

Aktuellt skuldsaldo rapporterat från KFM

Källa: kronofogden, tingsrätt, kreditgivare

UCs KREDITUPPLYSNINGSVERKSAMHET

UC AB, 556137-5113, har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att bedriva kreditupplysningsverksamhet. 
Ändamålet med att lämna ut kreditupplysningsinformation är att mottagaren ska kunna göra olika ekonomiska 
bedömningar vilket innebär att informationen används som underlag till olika affärs- och kreditbeslut. Av 
kreditupplysningslagen framgår också att informationen kan lämnas ut som underlag för beräkning av kapitalkravet 
för kreditrisker. Den rättsliga grunden för kreditupplysningsverksamheten är att den är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse. Informationen kan också komma att behandlas av våra serviceleverantörer, till exempel 
IT-leverantörer.

Vi behandlar även information för att hjälpa kredittagare, företag och organisationer, såsom kreditgivare, genom att 
skapa statistik och modeller i syfte att kunna bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut 
samt inom ramen för kreditgivningsverksamhet. UC tillhandahåller även myndigheter med analyser och statistik. I 
samband med dessa behandlingar lämnar UC inte ut någon identifierbar personinformation. Den rättsliga grunden 
för den behandling som sker för att skapa statistik och modeller är att den är nödvändig för UCs och tredje parts 
berättigade intressen. Se mer på .uc.se/integritetspolicy

Kreditupplysningslagen och vårt kreditupplysningstillstånd innehåller gallringsregler som ska tillämpas vilket 
exempelvis innebär att vi i kreditupplysningar på privatpersoner inte presenterar information som är äldre än 36 
månader, med undantag för skuldsanering som gallras efter 60 månader. En uppgift om en fysisk person gallras när 
det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det kan 
exempelvis innebära att en uppgift om en fysisk persons företagsengagemang gallras efter 60 månader. Mer 
information om källorna, innehåll och lagringstider kan du även hitta på .uc.se/om-uc/vara-kallor

mhn760
Ny stämpel
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VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

Kreditupplysningslagen innehåller integritetsskyddande regler och du har bland annat rätt att begära 
rättelse av missvisande eller felaktig information. Skriv till oss på  eller via post till utredningen@uc.se
UC AB, Utredningen, 117 88 Stockholm. Kom ihåg att förklara vad som är fel och skicka med dokument 
som styrker detta.

Du har rätt att begära ett registerutdrag om dig själv. Om du vill begära ett registerutdrag eller 
exempelvis anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på 

. UC har rätt att säkerställa identiteten på den som efterfrågar information, kundservice@uc.se
exempelvis vid förfrågan om registerutdrag.

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande adress. E-post: 
 Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm. UC AB har ett dataskyddsombud som gärna tar imy@imy.se

emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Dataskyddsombudet har följande 
kontaktuppgifter: E-post: .dataskydd@uc.se
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