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Apuraha on hyödykesidonnainen kertaluotto, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden maksaa verkkokaupassa ja myymälässä tehdyt ostokset erissä. Kun
ostat Apurahalla, vastaanotat tilaamasi tuotteet aina ennen kuin olet maksanut niitä. Lisätietoa Apurahasta löydät osoitteessa: https://www.verkkokauppa.
com/fi/apuraha.
Luotonantajana Apurahassa toimii Verkkokauppa.com Oyj, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki.

Tarvittavat tiedot
Jotta voimme myöntää luottoa tarvitsemme Verkkokauppa.comin yleisissä tietosuojaehdoissa mainittujen tietojen lisäksi saatamme tarvita lisätietoja, kuten
henkilötunnuksesi ja tulotietosi henkilöllisyytesi varmistamiseen sekä luottopäätöksen tekemiseen.
Maksuvaihtoehtojen arviointiin sisältyy myös Tietosuoja-asetuksen määrittelemä automaattinen päätöksenteko, jota sinulla on oikeus vastustaa ja saada
sen sijaan ihmisen tekemä päätös. Jos haluat käyttää tätä oikeutta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com.

Tietojen käyttötarkoitus ja peruste
Hakiessasi Apurahaa tietoja voidaan käyttää
Henkilöllisyytesi vahvistamiseen, jotta voimme olla varmoja, että juuri oikea henkilö hakee luottoa
Sinulle tarjottavien maksuvaihtoehtojen arviointiin sisäisten ja ulkoisten luottokelpoisuusluokitusten avulla, jotta voimme tarjota sinulle luottoa sekä
täyttää lainsäädännön vaatimukset
Riskianalyysin tekemiseen sekä väärinkäytösten estämiseen, Verkkokauppa.comin sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä lainsäädännön
noudattamiseen

Päätöksen teon tukena käytettävät tiedot
Antamiasi tietoja, tuotteita koskevia tietoja sekä taloudellista tilannettasi koskevat tiedot tarvitaan, jotta luottosopimus voidaan solmia. Voimme käyttää
luottopäätöksen teossa seuraavia tietoja:
Henkilö- ja yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus
Sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero
Tuotteita koskevat tiedot
Taloudellisia tietoja – tulotiedot tai muita luottoja koskevat sitoumukset ja maksuhäiriömerkinnät
Aiemmin tehdyt ostokset, maksut ja luottopäätökset
Laitteita koskevat tiedot – IP-osoite, kieliasetukset, selainasetukset
Paikkatiedot – maantieteellinen sijaintisi

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
“Profilointi” tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä tiettyjen henkilökohtaisten tietojen arvioimiseksi, jotta voimme esimerkiksi analysoida tai
ennustaa taloudellista tilannettasi tai mielenkiinnon kohteitasi, kuten ostosmieltymyksiä. Hyödynnämme myös automaattista päätöksentekoa, jolloin jotkin
palveluihimme liittyvät päätökset tehdään automaattisesti ilman, että kukaan työntekijämme tarkastelee tietojasi. Tekemällä päätöksiä automatisoidusti
voimme vahvistaa päätösten puolueettomuutta, lisätä läpinäkyvyyttä palveluidemme tarjoamisessa ja toimia vastuullisena luotonmyöntäjänä.
Käytämme profilointia henkilötietoihin perustuen, jotta voimme tehdä sinua koskevia yksittäisiä tai automatisoituja päätöksiä seuraaviin tarkoituksiin:
Päätämme hyväksyä hakemuksesi käyttää luottopalveluamme.
Päätämme olla hyväksymättä hakemustasi käyttää luottopalveluamme.
Arvioimme, petos- tai rahanpesuriskiä, jos asiakkaan palvelujen käyttö osoittaa yhdenmukaisuutta rahanpesun tai petollisen toiminnan kanssa,
että se on epäjohdonmukaista palvelujemme aiemman käytön kanssa, tai vaikuttaa siltä, että asiakas on tarkoituksellisesti pyrkinyt salaamaan
oikean henkilöllisyytensä. Tarvittavissa tilanteissa Verkkokauppa.com myös kontrolloi, lisätäänkö yksittäinen asiakas niin kutsutulle pakotelistalle.
Lisätietoja siitä, minkä tyyppisiä tietoja käsitellään näitä tarkoituksia varten, löytyy kohdasta ”Päätöksen teon tukena käytettävät tiedot”.
Sinulla on aina oikeus haastaa automatisoitu päätös, jolla on oikeudellinen tai muutoin merkittävä vaikutus (yhdessä siihen liittyvän profiloinnin kanssa)
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, jolloin Verkkokauppa.comin työntekijä voi tarkastaa tapauksesi.

Tietojen luovuttaminen
Verkkokauppa.comin tietosuojaselosteessa mainittujen tahojen lisäksi luottopäätöksiin liittyen voimme luovuttaa henkilötietojasi luottotietotoimistojen ja
henkilöntunnistamispalvelujen toimittajien kanssa luottokelpoisuusluokituksesi arvioimiseksi sekä henkilöllisyytesi ja osoitetietojesi varmistamiseksi.

