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Nordnet Bank NUF (Nordnet) behandler personopplysninger (både de som kunden selv har 
oppgitt og opplysninger som kan hentes inn fra et annet sted) i den grad det kreves for å 
fullføre Nordnets hensikter og for å fullføre Nordnets rettslige ansvar samt for informasjon 
til kunder om regel/vilkårsendringer, verdipapirer, produkter og tjenester med mer. 
Behandling av kunders personopplysninger kan også komme til å skje i morselskapet 
Nordnet AB, samt andre tilhørende datterselskaper, for formål som er markedsføring og 
kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven. Behandlingen gjøres også for at Nordnet skal 
være i stand til å forebygge og etterforske forsøk på kriminalitet og hendelser knyttet 
til dette. Nordnet gir opplysninger om kunder til andre svenske, norske eller utenlandske 
verdipapirselskaper, depotbanker, clearingorganisasjoner, myndigheter eller tilsvarende i 
den hensikt å muliggjøre eller forenkle håndteringen av kundenes ordre. I den hensikt å gi 
kundene nyhetsinformasjon om verdipapirmarkedet distribuert over Internett, overleverer 
Nordnet opplysninger om kundene til leverandører av slike tjenester.

Nordnet kan også komme til å benytte din informasjon i markedsføringssammenheng. Det 
kan skje via Nordnets nettsted og/eller mobilapp, eller gjennom tredjepartstjenester som er 
dokumentert i Nordnets Cookie Policy.

Når du er logget inn i noen av Nordnets mobile applikasjoner behandles konto- og 
transaksjonsopplysninger for etterspurte tjenester som skal utføres. Denne informasjonen 
fjernes fra applikasjonen når økten avsluttes, og når applikasjonen stenges.

En kunde har rett til å kreve hvilke personopplysninger som behandles av Nordnet 
konsernet ved et skriftlig og egenhendig undertegnet krav stilt til adressen nedenfor. 
Det er også denne adressen man bruker dersom man vil kreve rettelse av feilaktige eller 
misvisende personopplysninger.
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