
Låt oss prata om dina data!

Vi är Revolut Bank UAB och vår adress är Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT - 08130, Republiken
Litauen, registreringsnummer 304580906, FI-nummer 70700. Vi ansvarar för Revolut <18 i EES.

Revolut <18 är ett utmärkt sätt betala för saker och lära sig mer om att använda pengar.
Din förälder eller vårdnadshavare har öppnat eller godkänt ett Revolut <18-konto åt dig. Din
förälder eller förmyndare kan lägga till en annan person som en ”medförälder” till ditt Revolut
<18-konto. Din medförälder kan vara din andra förälder, en annan förmyndare, en familjemedlem
eller en vän till familjen. Även om medföräldrar kan hjälpa dig med ditt Revolut <18-konto är det
viktigt att komma ihåg att din förälder eller förmyndare har huvudansvar för ditt Revolut <18-
konto.
Du får snart ditt Revolut <18-kort. Din förälder, förmyndare eller medförälder (om du har en) kan
lägga till pengar på kortet så att du kan använda det för att betala för saker.
Innan du börjar använda ditt Revolut <18-konto vi vill berätta hur vi använder information om dig
(dina data).

Vilka är dina data?

Data är information som vi har om dig. De innehåller saker såsom ditt namn, födelsedatum, hur
personen som öppnade ditt konto känner dig (om de är din mamma, pappa eller
vårdnadshavare), ditt telefonnummer och din e-postadress. Det här är bara ett par exempel på
vad som ingår i dina data. Det finns många andra typer av data som vi inte använder.

När du använder ditt konto samlar vi in mer information om dig. Här är några exempel.

När du använder ditt kort för att betala för saker samlar vi in information inklusive datumet,
var du är och beloppet du spenderar.

Vi använder cookies för att förstå hur människor använder vår webbplats. Vi vill veta vem
som använder vår webbplats och hur vi kan göra den bättre. Kolla in vår Revolut cookies-
policy för mer information om cookies. Om lagen säger att du är gammal nog för att fatta
detta beslut utan någon hjälp från din förälder eller vårdnadshavare, behöver vi ditt
godkännande att använda cookies. Om du inte är gammal nog behöver vi din förälders eller
vårdnadshavares tillstånd. Beroende på det land du bor i kan vi behöva ditt godkännande och
din förälders eller vårdnadshavares tillstånd.

Ibland kan vi be din förälder eller vårdnadshavare om handlingar för bekräfta vem du är. Det kan
vara ditt pass, ID-kort eller födelsebevis. Vi har också tillgång till annan information som du eller
de har bestämt att ge oss, till exempel ditt foto.
Om du någon gång har en fråga om hur vi använder dina data kan du skicka e-post till oss på
dpo-junior@revolut.com. Om du har några andra frågor ska din förälder eller vårdnadshavare
kontakta oss.
När du skickar ett e-postmeddelande kommer vi att ställa några frågor så att vi kan vara säkra
på att det är du som skickar e-post till oss och inte någon annan.
Du bör alltid vara försiktig med vad du skriver i e-postmeddelanden. Berätta inte mer än vad du
behöver eller ge oss inte information som skulle kunna användas på ett dåligt sätt av någon
annan. Om vi   vill att du ska berätta något för oss kommer vi att be dig om det.

https://www.revolut.com/legal/cookies-policy


Du kan lita på oss att ta hand om dina data. Det finns lagar som ser till att vi skyddar dem och
inte kan använda dem för något som är dåligt för dig.

Varför det är så viktigt att skydda dina data

Din förälder eller förmyndare antingen öppnade ditt Revolut <18-konto åt dig eller godkände ditt
konto efter att du skapade det. Det innebär att din förälder eller vårdnadshavare, och din
medförälder (om du har en), kan se dina data. Vi kan också se dina data eftersom vi måste
använda dem för att sköta ditt konto. Vi vill inte att andra människor eller företag ska se dina
data om du inte vill det.
Tänk på något som betyder mycket för dig. Kanske det är din favoritleksak eller mobiltelefon. Du
vill väl inte att någon ska använda den om du inte gav dem tillåtelse. Om du låter någon använda
den vill du veta varför, att de är försiktiga och att de berättar om något händer med den. Du vill
också att de ska fråga dig innan de låter någon annan använda den och att ge tillbaka den när
du ber om det. Vi behandlar dina data som om de vore lika viktigt för dig.

Varför vi kan använda dina data

Det finns många lagar om data. Dessa lagar säger att vi kan bara använda dina data om vi har
en god anledning. Så här är våra skäl till att använda dina data.

Vi får en del av dina data när du, eller din förälder eller förmyndare, öppnar ditt Revolut <18-
konto. Denna data inkluderar när du hämtade Revolut <18-appen och frågade din förälder
eller förmyndare att aktivera ditt Revolut <18-konto. Vi behöver denna data för att
konfigurera ditt Revolut <18-konto.

Vi behöver använda dina data för att du ska kunna använda ditt konto. Vi kan bara låta dig
använda ditt konto om vi har dina data.

Lagen säger att vi måste samla in och lagra en del av dina data.

Vi använder dina data för att förstå hur vi kan förbättra Revolut <18. Vi gör bara det här om
det är rättvist mot dig och inte skapar problem för dig.

Vi slår samman dina data med andra Revolut <18-användares data för att förstå hur
personer använder Revolut <18. När vi gör det är informationen ”anonym”, vilket innebär att vi
inte kan identifiera dig efter att vi har kombinerat dina data med data om alla andra
användare.

Vi tar hand om dina data ordentligt. Vi berättar alltid om vi behöver använda dina data av något
annat skäl.

Vad vi använder dina data för

Vi använder dina data så att vi kan göra följande:

Låta dig använda ditt kort för att betala för de saker du köper.

Så att du kan skicka pengar till eller ta emot pengar från dina vänner genom Revolut <18
(men bara om lagen i ditt land säger att du är tillräckligt gammal att göra det). Om du är
tillräckligt gammal kan du också dela din kontaktlista med Revolut <18. På så sätt kan du
snabbt hitta vänner som också använder Revolut <18. Om du godkänner kan du också hitta
vänner i närheten som använder Revolut <18. Du kan välja att sluta dela din plats eller
synkronisera din kontaktlista när som helst med Revolut <18-appen.



Se till att det är du som använder kontot (vi använder ditt namn, födelsedag och ibland annan
information som ditt pass).

Se till att du får viktiga nyheter och annan information du behöver veta från oss.

Vi skickar ett välkomstpaket och information som tips om hur du kan använda ditt konto för
att spara pengar.

Skydda ditt konto (till exempel genom att se till att du är på samma plats som när ditt kort
används, som vi förklarade tidigare).

Vi svarar när du, din förälder eller vårdnadshavare kontaktar oss eller svarar på alla frågor du
ställer till oss. Bara så att du vet kan din medförälder (om du har en) inte kontakta oss om
ditt Revolut <18-konto.

Förstå vad du gillar och inte gillar med Revolut <18 så vi kan göra den bättre.

Förstå hur personer använder Revolut <18 genom att slå amman dina data med data från
andra Revolut <18-användare. När vi gör det här kan vi inte identifiera dig eftersom dina data
har blandats med data från många andra personer. Det här innebär att dina data är
anonyma. Vi kan till exempel förstå hur mycket Revolut <18-användare får i fickpengar i
allmänhet, men inte hur mycket du får i fickpengar.

Se till att vi inte bryter mot lagen. För att göra detta kommer vi att dela information med
polisen eller andra viktiga personer när vi behöver. De kommer att undersöka när något har
gått snett och se till att vi gör allt rätt för att skydda dig.

Vi gör inget som vi inte har tillåtelse att göra med dina data

Vi kommer alltid att vara ärliga mot dig om hur vi använder dina data. Vi berättar varför vi
använder dem. Vi behöver till exempel ditt namn så att vi kan skriva ut det på ditt kort. Vi
behöver också din adress så att vi kan skicka kortet.
Vi hoppas att du förstår nu vad vi gör med dina data. Om vi   någonsin vill göra något nytt med
dina data kommer vi att fråga din förälder eller vårdnadshavare om det är okej. Vi kommer
aldrig att ställa dessa frågor till din medförälder. Bara din förälder eller förmyndare kan
bestämma saker om ditt Revolut <18-konto. Beroende på vilket land du bor i kan vi också fråga
dig om det är okej. Om lagen säger att du själv kan fatta beslut utan någon hjälp från din
förälder eller vårdnadshavare kommer vi fråga dig om det är okej.

Dela dina data

Ibland behöver vi dela dina data med andra personer eller företag. Här är några exempel.

Om ett annat företag köper vårt företag kommer vi att överlämna dina data till dem
eftersom de då ansvarar för ditt konto. Om detta skulle hända berättar vi det för dig.

Vi delar dina data med andra företag som hjälper oss att sköta och låter dig använda ditt
konto. Vi arbetar endast med företag som vi litar på för att skydda dina data. Till exempel
delar vi ditt namn med vår korttillverkare så att de kan göra ditt Revolut-kort. Vi delar din
adress med ett annat företag som kommer att leverera ditt kort till dig. Dessa företag
använder dina data endast av dessa skäl.

Vi delar dina data med personer som hjälper oss att driva vår verksamhet (t.ex., advokater
och revisorer som hjälper oss att se till att vi följer lagen och gör saker på rätt sätt).



Vi delar dina data med officiella personer som håller ett öga på vad vi gör för att se till att vi
tar hand om dig. Det finns lagar som får oss att göra detta.

Om du är tillräckligt gammal kan du dela ditt Revolut <18-användarnamn med dina vänner
eller andra Revolut <18-användare.

Om du är tillräckligt gammal kan du låta dina vänner eller andra Revolut <18-användare se
om du är närheten. Du kan ändra det här när som helst med Revolut <18-appen.

Om en vän skickar dig en inbjudningskod för Revolut <18 låter vi dem veta när ditt Revolut
<18-kort har beställts. Kortet beställs när din förälder eller förmyndare har bekräftat din
kontoansökan.

Vi delar bara dina data med andra företag och personer när vi vet att de skyddar dem på
samma sätt som vi gör.
Det är samma sak som din vän som frågar dig om deras kompis kan använda din favoritleksak
eller mobiltelefon. De skulle aldrig låta sin vän använda den om de inte litade på dem.
Det är viktigt att du vet vart vi skickar dina data. Vi skickar dem till personer och företag som är
i detta land eller ett annat land i Europa.
Ibland kan vi behöva skicka dina data utanför Europa så att du kan använda ditt konto. Vi
berättar det alltid när vi behöver göra det. Vi ser också till att dina data skyddas på samma sätt
som de är skyddade i Europa.

Vi håller dina data säkra och berättar om något går fel

Vi tar hand om dina data på samma sätt som du förväntar dig att din vän ska ta hand om något
du låter dem använda.
Vi gör saker för att se till att andra inte kan se dina data utan din tillåtelse. Vi arbetar hårt för
att skydda dina data. Det är en av de viktigaste sakerna vi gör. Endast du bör känna till ditt
lösenord för Revolut <18. Se till att ingen annan vet det. Kontrollera att ingen kan se ditt lösenord
när du anger det.
Vi gör vårt bästa för att skydda dina data. Vi kommer alltid att göra vad lagen säger att vi måste
göra för att skydda dina data. Även när vi gör vårt bästa kan information på internet aldrig vara
helt säker. Vi kan inte lova dig att dina data alltid kommer att vara säkra. Om någon bryter in på
vårt kontor, våra datorer eller våra databaser och får tag i dina data, meddelar vi dig och din
förälder eller vårdnadshavare så snart som möjligt. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att
hjälpa dig med problem.

Känn till dina rättigheter

Lagen säger att du kan fråga oss många saker om dina data.

Du kan be om att få se dina data.

Du kan be oss rätta dina data. Om du tror att vi har gjort något fel kan vi fixa det.

Du kan be oss att sluta använda dina data av olika anledningar eller "invända" mot att vi
använder dem (berätta att du inte håller med om det). Även om du sa att det var okej för oss
att använda dina data på ett visst sätt är det bara att berätta för oss om du har ändrat dig.
Vi berättar för dig om vi kan sluta använda dem. Vi kommer att se till att vi antecknar dina
problem även om vi inte kan sluta använda dina data av det skälet du frågade om.

Du kan be oss att förstöra dina data. Vi gör detta så länge lagen säger att vi kan.



Du kan be oss om en kopia på dina data.

Du kan be oss att sluta använda datorer för att fatta beslut om dig. Ibland kan ett företag
använda en dator för att fatta automatiska beslut. Du kan fråga oss för att vara säker att en
människa är ansvarig att fatta viktiga beslut om dig.

Om du ber oss att göra något som betyder att vi skulle behöva stoppa dig från att använda ditt
kontot kommer vi att meddela din förälder eller vårdnadshavare. Om du ber oss om en kopia på
dina data kommer vi också att meddela din förälder eller vårdnadshavare. Det beror på att vi
kanske inte har något sätt att skicka dina data direkt till dig. Vi kommer bara att kontakta din
förälder eller vårdnadshavare, men inte din medförälder.

Det är verkligen viktigt att du kan be oss att göra de saker som visas ovan men ibland är andra
saker viktigare. Om du till exempel ber oss att förstöra alla dina data kan vi inte göra det direkt.
Vi måste bevara en del av dina data i åtta år från när du ber oss att förstöra dem. Det beror på
att det finns lagar som säger att vi måste göra detta för att skydda dig. Vi kommer alltid att
förklara för dig om något liknande händer. Vi kommer aldrig att försöka dölja vad vi gör med dina
data.

Så här länge kan vi behålla dina data

Vi måste spara dina data medan du har ett Revolut <18-konto.
Vi kan behöva hålla dina data längre om lagen säger att vi måste. Så även om du ber oss att
förstöra dina data kan vi kanske inte göra det direkt.
Om du stänger ditt konto lagrar vi dina data i upp till åtta år. Vi kan behöva förvara dem ännu
längre om vi behöver använda dem i en domstolsprocess eftersom någon person eller företag
säger att vi har brutit lagen men vi inte tror att vi har gjort det.

Vad du ska göra om du har några frågor eller vill veta mer

Kontakta oss!
Skicka e-post till oss på dpo-junior@revolut.com om du har några frågor om dina data. Din
förälder eller vårdnadshavare kan också kontakta oss om ditt konto.
Om du inte är nöjd med hur vi använder dina data eller att du har ett klagomål som du inte tror
att vi har svarat ordentligt på, kan du (eller din förälder eller vårdnadshavare) kontakta din lokala
dataskyddsmyndighet. Du (eller din förälder eller vårdnadshavare) kan också kontakta State
Data Protection Inspectorate (SDPI) i Litauen genom webbplatsen https://vdai.lrv.lt/en/. Din
lokala dataskyddsmyndighet eller SDPI kan berätta vad vi ska göra om vi gör något fel och de
kan se till att vi tar hand om dina data ordentligt.


