
POSTIOSOITE: Box 23124, 104 35 Stockholm (Reg. Office)
KOTISIVU: www.nordax.fi

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

PUHELIN: 030-603 6060
SÄHKÖPOSTI: dporequest@nordax.se

Pyyntö saada kopio käsittelemistämme
henkilötiedoista (rekisteriote) tai pyyntö
henkilötietojen poistosta tai muutoksesta 

Henkilötiedot

Nimi
Henkilötunnus
12 numeroa

Kotiosoite, postinu-
mero ja -toimipaikka Puhelinnumero

Millainen suhde sinulla on Nordax Bankiin (Nordax Bank AB (publ)?

Olen/olen ollut asiakas

Olen hakenut vakuudetonta lainaa tai
talletustiliä

Olen saanut markkinointia

Olen/olen ollut kontaktihenkilö toimittajalle

Olen hakenut töitä

Olen/olen ollut töissä

Muu yhteys, 
selitys:

Mitä tietopyyntösi koskee?

Pyyntö saada kopio Nordaxin käsittelemistä henkilötiedoista (rekisteriote)

Henkilötietojen korjaus Henkilötietojen poisto

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti pyydän saada kopion henkilötiedoistani, joita Nordax Bank AB käsittelee (artikkeli 15).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti pyydän henkilötietojeni korjausta (artikkeli 16) tai henkilötietojeni poistoa (artikkeli 17). Huomioithan,
että voimme kieltäytyä henkilötietojen poistosta, mikäli henkilötietojen säilytys on tarpeen oikeudellisen velvoitteen, lain tai päätöksen perusteella, jos on
olemassa sopimussuhde, tai jotta Nordax voi esittää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia. Lisätietoa siitä kuinka Nordax Bank AB käsittelee henkilötietoja,
löydät osoitteesta nordax.fi.

Kuvaile alla mitkä tiedot haluat korjata tai poistaa:

Miksi haluat korjata henkilötietojasi tai poistaa ne?

Paikka ja päivämääräAllekirjoitus

Tarvitsemme henkilötunnuksesi voidaksemme etsiä tietosi järjestelmästämme

Mitä yritystä pyyntösi koskee?

Koska Bank Norwegian on osa Nordax Bankia, pyydämme sinua määrittelemään pyyntösi laajuuden. Ilmoita alle, mitä yrityksiämme pyyntösi koskee.

Nordax Bank Bank Norwegian Nordax Bank ja Bank Norwegian
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Pyyntö saada kopio käsittelemistämme
henkilötiedoista (rekisteriote) tai pyyntö
henkilötietojen poistosta tai muutoksesta 

Lomakkeen lähetys

Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta täytetty lomake ja lähetä allekirjoitettu lomake postitse
osoitteeseen:

Nordax Bank AB (publ)
Attention: DPO Request
Box 231 24, 104 35 Stockholm
Ruotsi

Voit myös skannata/valokuvata täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen ja lähettää sen meille sähköpos-
titse osoitteeseen:

dporequest@nordax.se

Huomioithan kuitenkin, että vastaus tietopyyntöösi lähetetään postitse väestörekisteriin merkittyyn
osoitteesi.
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