Begjæring om innsyn, korrigering eller sletting
av personopplysninger
Personopplysninger
Fødselsnummer
11 sifre

Navn

Vi trenger ditt fødselsnummer for å kunne søke etter deg i våre systemer.

Adresse, postnummer, poststed

Telefonnummer

Hva er ditt forhold til Nordax Bank AB (publ)(”Nordax”)?
Jeg er/har vært kunde hos Nordax

Jeg har mottatt adressert markedsføring fra
Nordax

Jeg har søkt jobb hos Nordax

Jeg har søkt om sparekonto, boligån eller
privatlån hos Nordax

Jeg er/har vært kontaktperson for en leverandør

Jeg er/har vært ansatt hos Nordax

Annet, vennligst
oppgi forholdet:

Hva handler begjæringen din om?
Tilgang til personopplysninger som behandles (innsynsbegjæring)
Jeg ber om informasjon om hvilke personopplysninger Nordax Bank AB behandler om meg og tilgang
til dem i henhold til personvernforordningen (GDPR), artikkel 15.

Korrigering av personopplysninger
Sletting av personopplysninger
Jeg ber om at mine personopplysninger korrigeres (artikkel 16) eller slettes (artikkel 17) i samsvar med personvernforordningen (”GDPR”).
Merk at sletting kan nektes dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for f.eks. å oppfylle en rettslig forpliktelse, lov, vedtak eller dersom
det foreligger et kontraktsforhold og for at Nordax skal kunne gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. For mer informasjon om hvordan Nordax Bank AB
behandler personopplysninger, se Nordax Privacy Policy som du finner på nordax.no.

Beskriv nedenfor hvilken informasjon du ønsker å få slettet eller korrigert:

Hvorfor ønsker du at dine personopplysninger korrigeres eller slettes?

Underskrift

NORDAX BANK AB (publ)
ORG. NR: 556647-7286

Sted og dato

ADRESS: Box 23124, 104 35 Stockholm (Säte)
HEMSIDA: www.nordax.se

TEL: 08-508 808 45
E-POST: bolan@nordax.se

Begjæring om innsyn, korrigering eller sletting
av personopplysninger
Send inn skjemaet
Utfylt skjema sendes per post til:
Nordax Bank AB (publ)
Attention: Dataskyddsombud
Box 231 24, 104 35 Stockholm
Du kan også scanne eller fotografere det utfylte og signerte skjemaet, og sende begjæringen din på
e-post til:
dporequest@nordax.se
Vær imidlertid oppmerksom på at svar på begjæringen din vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

NORDAX BANK AB (publ)
ORG. NR: 556647-7286

ADRESSE: Boks 23124, 104 35 Stockholm
HEMSIDA: www.nordax.no

TELEFON: +46 8-508 808 00
E-POST: dpo@nordax.se

