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Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 
Personuppgiftslagens (PuL) syfte är att skydda privatpersoner mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del av detta skydd är att 
den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. 

Nordnet Bank AB (Nordnet) behandlar både personuppgifter som du lämnar själv och 
sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll. Behandlingen sker för att 
Nordnet ska kunna fullgöra ingångna avtal, för att Nordnet ska kunna vidta de åtgärder 
du begärt innan eller efter det att avtal träffats, i administrativt syfte samt för att Nordnet 
ska kunna fullgöra vissa rättsliga skyldigheter. Behandlingen sker också för att Nordnet ska 
kunna förhindra och utreda brottsliga attacker och incidenter, lämna information om 
regel- och villkorsändringar, produkter och tjänster m.m. och omfattar även  
anteckningar av frågor och klagomål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för 
Nordnets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och 
statistik. 

Nordnet kan också komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Det kan ske 
via Nordnets webbplats och/eller mobilapplikation, eller genom tredjepartstjänster som 
finns dokumenterat i Nordnets Cookie Policy.

När du är inloggad i någon av Nordnet Bank AB:s mobila applikationer behandlas 
konto- och transaktionsuppgifter för att begärda tjänster ska kunna utföras. Denna 
information rensas från applikationen när sessionen avslutas och applikationen stängs 
ner. 

Personuppgifter kan för angivna ändamål, inom ramen för gällande sekretessregler, ibland 
komma att lämnas ut till eller hämtas från andra bolag inom Nordnetkoncernen eller bolag 
som koncernen samarbetar med, t.ex. andra svenska eller utländska försäkringsbolag, 
banker, värdepappersbolag, depåbanker, clearingorganisationer eller motsvarande samt 
till rättsvårdande myndigheter. 

I syfte att tillhandahålla nyhetsinformation m.m. överlämnar Nordnet uppgifter om kunder 
till leverantörer av sådana tjänster. Behandling av personuppgifter kan komma att ske i 
moderbolaget Nordnet AB (publ), samt därtill hörande dotterbolag, för ändamål som avser 
direkt marknadsföring. I vissa fall är Nordnet också skyldigt enligt lag att lämna uppgifter, 
t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassan. 

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Nordnet komma att komplettera 
personuppgifterna med information från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering 
av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

 Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas av 
bolag i Nordnetkoncernen genom en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran 
ställd till nedanstående adress. Det är också till denna adress du kan vända dig om du vill 
begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift eller om du vill anmäla att du 
inte vill erhålla direktreklam. Nordnet Bank AB PuL/Juridik Box 14077 167 14 Bromma


