
Bilaga – Underbiträdesavtal - Nowonomics AB

Denna bilaga gäller fr.o.m. den 11 april 2023.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter om det är nödvändigt för att utföra tjänsterna,
se listan över sådana utvalda parter nedan. Vi vidtar i dessa fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för
att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje
parter.

Mailchimp
Vi använder denna tjänst för att göra mailutskick som behöver din E-postadress.

Google, Apple, Appsflyer, Meta, TikTok & Facebook
För att kunna göra viss annonsering samt genomföra viss mätning av hur våra tjänster används så använder vi Meta, TikTok,
Appsflyer och Google. Ingen data rörande dig eller ditt sparande delas med dem utan bara data för att kunna identifiera
enheten du använder tjänsten från samt användarbeteende. Genom Google /Apple behandlas även viss information om hur
användare använder appen, denna information är anonymiserad och aggregerad, och kan inte länkas till dig personligen.

Svenska BankID
För att säkert och smidigt kunna identifiera användare och kunder skickar vi information som krävs för identifiering till BankID.

CloudNet AB & Digital Ocean LLC
Vi hyr våra servrar hos CloudNet. Alla personuppgifter om dig som vi behandlar för tjänsterna lagras alltså där, som att det vore
våra egna servrar. CloudNet har inte åtkomst till personuppgifterna och kan inte använda dem eller sprida dem, de enbart äger
och underhåller de fysiska servrarna som är placerade inom EU/EES.

Finshark AB
För att kunna erbjuda Autosparsfunktionaliteten där du kan spara en viss procentsats vid varje köp använder vi oss av Finshark
AB. Finshark AB hämtar efter ditt godkännande dina transaktioner och läser av och delar med sig informationen om vilka som
ska inluderas i ditt Autospar efter ditt medgivande.

CINT AB, dotterbolag Points2shop LLC
Via bolaget så möjliggör vi för dig att genomföra enkäter och du får ersättning för genomförda och godkända genomförda
enkäter.

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB
Via bolaget så möjliggör vi att du enkelt kan bli kund hos dom och flytta dina fribrev till dom via separat avtal.

Evident Life Försäkring AB
Via bolaget så möjliggör vi att du enkelt kan teckna livförsäkringsprodukter som Evident Life erbjuder från tid till annan.

Maiden General Försäkrings AB
Via bolaget så möjliggör vi att du kan teckna dig för Nowo Trygghetsförsäkring samt andra försäkringslösningar som de
erbjuder från tid till annan.

Heap.io
Vi använder denna tjänst för att skapa mer träffsäker marknadsföring till dig och skapa en ännu bättre sparupplevelse och
spartjänst

_______________________________


