Begäran om tillgång,
rättning eller radering av personuppgifter
Personuppgifter
Personnummer
12 siffror

Namn

Vi behöver ditt personnummer för att kunna söka upp dig i våra system.

Adress,
postnummer, ort

Telefonnummer

Vad har du för relation till Nordax Bank AB (publ) (”Nordax”)?
Jag är/har varit kund hos Nordax

Jag har tagit emot direktmarknadsföring
från Nordax

Jag är/har varit arbetssökande hos Nordax

Jag har ansökt om sparkonto, bolån eller
privatlån hos Nordax

Jag är/har varit kontaktperson för en leverantör

Jag är/har varit anställd hos Nordax

Övrigt, vänligen
ange relation:

Vad avser din begäran?
Tillgång till personuppgifter som behandlas (registerutdrag)
Jag begär att få uppgift om vilka personuppgifter Nordax Bank AB behandlar om mig och tillgång till
dem i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 15.

Rättning av personuppgifter
Radering av personuppgifter
Jag begär att få mina personuppgifter rättade (artikel 16) eller raderade (artikel 17) i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).
Observera att radering kan nekas om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att t.ex. uppfylla en rättslig förpliktelse, lag, beslut eller om det
finns avtalsförhållande samt för att Nordax ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. För mer information om hur Nordax Bank AB behandlar
personuppgifter, se Nordax Privacy Policy som finns på nordax.se.

Beskriv nedan vilka uppgifter du önskar få raderade eller rättade:

Varför vill du få personuppgifterna rättade eller raderade?

Underskrift

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

Ort och datum

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

TEL: 08-508 808 00
E-POST: dporequest@nordax.se

Begäran om tillgång,
rättning eller radering av personuppgifter
Skicka in formuläret
När du fyllt i formuläret, skrivit ut det och signerat kan du skicka din begäran med post till:
Nordax Bank AB (publ)
Attention: DPO Request
Box 231 24, 104 35 Stockholm
Eller så scannar/fotograferar du ifyllt och signerat formulär och skickar din begäran per e-post till:
dporequest@nordax.se
Notera dock att svar på din begäran kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

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

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

TEL: 08-508 808 00
E-POST: dporequest@nordax.se

