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Persondatalovens formål er at beskytte privatpersoner mod, at deres personlige integritet 
krænkes gennem behandling af personoplysninger. En vigtig del af denne beskyttelse er, at 
den, som oplysningerne omhandler, informeres om de behandlinger, som udføres.

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet) behandler både 
personoplysninger, som du selv afgiver og oplysninger, som kan indhentes fra andre kilder. 
Behandlingen sker, for at Nordnet skal kunne fuldføre indgåede aftaler, for at Nordnet skal 
kunne træffe de foranstaltninger, du kræver, før eller efter en aftale er indgået, med 
administrativt formål, samt for at Nordnet skal kunne fuldføre visse retslige forpligtelser. 
Behandlingen sker også for, at Nordnet skal kunne forhindre og undersøge kriminelle 
angreb og hændelser, overbringe information til kunderne om regel- og vilkårsændringer, 
produkter og tjenester mm. og omfatter også noter af spørgsmål og klager. Behandling af 
kunders personoplysninger kan også ske i hovedselskabet Nordnet Bank AB og 
moderselskabet Nordnet AB /publ, samt dertil hørende datterselskaber, med henblik på at 
udgøre underlag for Nordnets markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling 
samt risikohåndtering og statistik.

Nordnet kan også bruge dine oplysninger i markedsføringsøjemed. Det kan ske via 
Nordnets hjemmeside og/eller mobilapplikation eller gennem tredjeparts-tjenester, som 
findes i Nordnets Cookie Policy.

Når du er logget ind i Nordnet Banksmobile applikationer, behandles konto- og transaktion-
soplysninger, for at de ønskede tjenester skal kunne udføres. Denne information renses fra 
applikationen, når sessionen afsluttes, og applikationen lukkes ned.

Personoplysninger kan til de angivne formål, inden for rammen for gældende regler om 
tavshedspligt og fortrolighed, videregives til eller hentes fra andre selskaber inden for 
Nordnet-koncernen eller selskaber, som koncernen samarbejder med, f.eks. andre danske 
eller udenlandske banker, pensionsselskaber, værdipapirselskaber, depotbanker, 
clearings-organisationer eller modsvarende samt til de retshåndhævende myndigheder.

Med henblik på at stille nyhedsinformation til rådighed mm. videregiver Nordnet 
oplysninger om kunder til leverandører af sådanne tjenester. Behandling af 
personoplysninger kan ske i hovedselskabet Nordnet Bank AB og moderselskabet Nordnet 
AB (publ), samt dertilhørende datterselskab med henblik på direkte markedsføring. I visse 
fald er Nordnet også forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til eks. Finanstilsynet, 
Skat eller anden myndighed.

Med henblik på at opretholde en god kundepleje og opdaterede registre kan Nordnet 
supplere personoplysningerne med information fra private og offentlige registre til f.eks. 
opdatering af adresseoplysninger med hjælp fra Det Centrale Personregister - CPR.

Du har ret til gratis at få information om hvilke personoplysninger, som behandles af 
selskaber i Nordnet-koncernen gennem en skriftlig og underskrevet anmodning stilet til 
nedenstående adresse. Det er også denne adresse, du kan kontakte, hvis du vil anmode om 
en rettelse af en fejlagtig eller misvisende personoplysning, eller hvis du vil meddele, at du 
ikke ønsker at modtage direkte reklame.


