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Personopplysningslovens formål er å beskytte privatpersoner mot at 
deres personopplysninger blir krenket gjennom behandling av per-
sonopplysninger. En viktig del av denne beskyttelsen er at den som    
opplysningene gjelder, blir informert om de behandlinger som finner 
sted. 

Nordnet Livsforsikring AS (Nordnet Liv) er av Datatilsynet tildelt kon-
sesjon for behandling av personopplysninger.

INNHENTING OG UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER
Nordnet Liv behandler i første rekke personopplysninger som du selv 
oppgir. For å kunne ivareta bestemte formål som angitt nedenfor, og 
innenfor rammen av gjeldende regler om taushetsplikt, kan perso-
nopplysninger iblant gis til eller hentes fra selskaper som konsernet 
er i kontakt med, f.eks. andre norske eller utenlandske forsikrings-
selskper, banker, verdipapirselskaper, depotbanker, clearingorganis-
asjoner eller tilsvarende.

For å kunne opprettholde et godt kunde- og registervedlikehold    
supplerer Nordnet Liv personopplysningene med informasjon fra pri-
vate og offentlige registre, for eksempel oppdatering av adresseopp-
lysninger via Folkeregisteret. Til bruk for kundekontroll i henhold til 
hvitvaskingsloven kan personopplysninger utleveres til andre selska-
per i Nordnetkonsernet.

Nordnet Liv behandler ikke sensitive personopplysninger, som for ek-
sempel helseopplysninger, med mindre du har gitt eksplisitt samtykke 
til dette.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN 
Formålet med Nordnet Livs behandling av personopplysninger er å 
kunne bedrive kundeadministrasjon, samt fakturere og gjennomføre 
forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven 
og forsikringsavtaleloven. Videre må Nordnet Liv behandle person-      
opplysninger for å kunne informere om bl.a. regel- og vilkårsend-
ringer, produkter og tjenester, samt for å kunne registrere spørsmål 
og klager. Dine kontaktopplysninger (navn, adresse, fødselsnummer 
m.m.) og produktkategori behandles av Nordnet Bank AB (Gustav-
lundsvägen 141, SE 167 14 Bromma), inklusiv bankens norske filial 
Nordnet Bank NUF, ettersom alle transaksjoner utført av Nordnet Liv 
sine kunder finner sted i Nordnet Banks AB’s handelssystemer. 

Personopplysningene kan dessuten utgjøre et underlag for Nordnet 
Livs markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling samt 
for risikohåndtering og statistikk.

I noen tilfeller vil Nordnet Liv være lovpålagt å utlevere opplysninger 
til offentlige myndigheter, som f.eks. Finanstilsynet, Skatteetaten og 
NAV.

SPESIELT OM MARKEDSFØRING SOM FORMÅL
Behandling av personopplysninger vil kunne skje i morselskapet 
Nordnet AB (Publ.) og i tilhørende datterselskaper til bruk for admi-
nistrasjon og aktiviteter som gjelder markedsføring av Nordnetkon-
sernets produkter og tjenester. Slik konsernregistrering er begrenset 
til personopplysninger som er kontaktopplysninger, fødselsnummer, 
selskapstilhørighet og produkttype. Du har rett til å reservere deg mot 
dette.

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN
Nordnet Liv har ansvaret for å holde deg orientert om hvordan dine 
personopplysninger behandles. Du har når som helst rett til å få innsyn 
i behandlingen av dine personopplysninger ved å rette en skriftlig, 
undertegnet forespørsel til adressen nedenfor. Det er også til denne 
adressen du henvender deg hvis du krever at feil eller misvisende per-
sonopplysninger skal korrigeres.

Nordnet Livsforsikring AS
Postboks 302 Sentrum
 0103 Oslo
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