Innsigelse mot bruk av opplysninger om
1 (1)
korttransaksjoner
Objection of processing card transaction data

I henhold til EUs personvernforordning (GDPR) har du rett til å motsette deg at opplysninger om korttransaksjonene dine brukes til generering
av anonym statistikk om privat forbruk. Det er ikke mulig å identifisere enkelttransaksjoner eller enkeltkort ut fra statistikken. Hvis du likevel vil
bruke retten til å hindre at disse opplysningene brukes i slik analyse, kan du gjøre det via dette skjemaet.
I skjemaet må du spesifisere hvilke kort som skal utelukkes fra analysene. Du kan sende inn skjemaet til Nordea via Digital postkasse i
nettbanken etter at du har identifisert deg. Velg «Annet» som emne fra menyen for den nye beskjeden.
Kortene dine fjernes fra databasen innen 7 dager og deretter fra enhver fremtidig bruk til statistikk om privat forbruk. Vi tar kontakt hvis vi
trenger ytterligere opplysninger.

In accordance with the EU General Data Protection Regulation, persons have the right to object to processing of their card transaction data to
generate anonymous statistics about private consumption. Individual card transactions or cards can never be identified from the statistics. If
you still want to exercise your right to object to the processing of this information as part of the analysis, you are able to opt out with this form.
In this form, you should specify the cards to be excluded from these analyses. You can submit the form to Nordea through the messaging
service in the Internetbank after authenticating yourself. Please select “Other” as the topic from the menu of the new message.
Your cards will be excluded within 7 days from the database and subsequently from any future processing for the purposes of private
consumption statistics. If any additional information is required, we will reach out.

Kontaktinformasjon / Contact details
Etternavn og fornavn / Last and first names

Fødselsnummer / Personal identity number

Kortnumre som skal utelukkes fra analyser (16 tall) / Card numbers to be excluded from analyses (16 digits)

Sted/Place

Dato/Date
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