Personuppgiftsbehandling m.m.
Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kunden till Bankens
behandling av Kundens personuppgifter enligt denna punkt. Banken registrerar och
behandlar de personuppgifter som Kunden lämnar inom ramen för ett
kundförhållande med Banken. Banken är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
All behandling av personuppgifter sker inom ramen för gällande regler om
banksekretess och i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS
1998:204). All personuppgiftsbehandling sker inom ramen för Bankens
affärsverksamhet och verksamhetsändamål. Personuppgifterna består av namn,
adress, personnummer, e-post och annan uppgift som kan hänföras till Kund. I
syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komplettera
personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel
uppdatering av adressuppgifter med hjälp av SPAR.
Personuppgifter lagras och behandlas i Bankens IT-system för ändamålet att
förbereda, administrera och fullgöra uppdrag och avtal med Kund. Personuppgifter
kan även behandlas för att Banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser eller
tillvarata sina rättigheter enligt lag. Personuppgifter kan vidare behandlas för
marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och
riskhantering.
På Bankens marknadsföring tillämpas den svenska marknadsföringslagen
(2008:486). Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kunden till att
Banken och andra bolag inom Bankens koncern använder Kunds personuppgifter
för direktmarknadsföring genom e-post och SMS av Bankkoncernens produkter
och tjänster.
Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av gällande
banksekretessbestämmelser, lämnas ut till andra bolag inom Bankens koncern eller
till företag som Banken samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området
och till myndigheter om Banken är skyldig att göra det enligt lag (t.ex.
Finansinspektionen eller Skatteverket).
Som privatperson har en kund rätt att en gång per kalenderår få ett kostnadsfritt
registerutdrag från Banken med information om vilka personuppgifter som Banken
behandlar om sig och varifrån uppgifterna hämtats. Begäran om registerutdrag ska
ske skriftligen, innehålla uppgift om namn och personnummer och vara personligen
undertecknad av den person som utdraget avser. Felaktiga eller inaktuella
personuppgifter kan Banken efter meddelande rätta. Kund har även rätt att
skriftligen begära att dennes personuppgifter inte ska användas för
direktmarknadsföringsändamål.

