Rett til å kreve begrenset behandling
av egne personopplysninger
Personvernforordningen (GDPR) gir deg som kunde rett til å kreve at Nordnet begrenser
behandlingen av personopplysningene dine. Dette følger av artikkel 18 i forordningen.
Dette skjemaet viser forholdene som gir deg rett til å kreve begrenset behandling. En
anmodning om begrenset behandling av personopplysninger gjøres ved å fylle ut dette
skjemaet og deretter sende det til adressen som angis nedenfor.
Kontakt oss på telefon 23 33 30 23 hvis du har noen spørsmål.
Mer informasjon om rettighetene og hvordan vi behandler personopplysningene dine, finner du
på nordnet.no.
Send dette skjemaet til:
Nordnet Bank NUF
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo
Personopplysninger du
ønsker å
begrense
behandlingen
av

Her oppgir du hvilken behandling av dine personopplysninger du ønsker å begrense:

Vennligst kryss av for hvilket av de følgende forhold som danner grunnlaget for anmodningen om å begrense behandlingen av personopplysninger
Begrunnelse for
anmodning

Jeg bestrider riktigheten av personopplysningene, og vil at Nordnet begrenser behandlingen i den perioden det tar
Nordnet å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
Behandlingen av personopplysningene er ulovlig, men istedenfor å be om at personopplysningene slettes,
ber jeg om at bruken av personopplysningene begrenses.
Nordnet trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men jeg har behov
for personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Jeg har gjort innsigelser mot behandling i henhold til personvernforordningen artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen om
hvorvidt Nordnets berettigede grunner går foran mine berettigede grunner.

Annet (vennligst utdyp i ruten nedenfor).
Beskrivelse av andre forhold som danner grunnlag for anmodning om å begrense behandlingen:

Underskrift

Telefon dagtid

Underskrift

Navn

Nordnet Bank NUF | Akersgata 45 | Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo
T 03023 (+47 23 33 30 23) | F +47 23 33 30 01 | nordnet.no | Org.nr. 914 350 956 | Hovedkontor: Stockholm
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Sted og dato

Rett til å kreve begrenset behandling
av egne personopplysninger
Legitimasjon
Kopier inn ditt pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon her:

Legg din legitimasjon her og kopier sammen med denne blanketten,
bekreft deretter kopien. OBS! Ikke teip, lim eller heft fast en kopi av din
legitimasjon.

Bekreftelse = at to personer (andre enn deg selv, over 18 år som er bosatt i Norge) ved signatur, blokkbokstaver, dato, sted, fødselsnummer,
telefonnummer, e-post og gateadresse bekrefter at kopien stemmer overens med originalen direkte på kopien. Signaturen skal være skrevet
med svart eller blått blekk.
Bekreftelse
Jeg bekrefter at
kopien stemmer
overens med
originalen
Person 1

Sted og dato			

Fødselsnummer

NAVN I BLOKKBOKSTAVER

Signatur

						
Gateadresse,
postboks eller tilsv.
Telefon

Postnummer, Poststed

Person 2

		

E-post

Fødselsnummer

NAVN I BLOKKBOKSTAVER

Signatur

				
Gateadresse,
postboks eller tilsv.

Telefon

Postnummer, Poststed

E-post

		

Adresse

Nordnet, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo

Nordnets
underskrift

Sted og dato				

Signatur

Nordnet Bank NUF | Akersgata 45 | Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo
T 03023 (+47 23 33 30 23) | F +47 23 33 30 01 | nordnet.no | Org.nr. 914 350 956 | Hovedkontor: Stockholm
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Sted og dato			

