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Registerbeskrivning enligt 10 § i 
personuppgiftslagen 

 
1. REGISTER-
ANSVARIGA 

Nordea Bank AB (publ) 
Nordea Funds Ab  
Nordea Livförsäkring Finland Ab 
Nordea Investment Management AB 
Nordea Hypoteksbank Abp  
Nordea Finans Finland Ab 
Tukirahoitus Oy 

 Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA 
Telefon 0200 5000 
 

 Besöksadress 
Aleksis Kivis gata 7, 00500 Helsingfors 
 

2. HANDLÄGGARE AV 
REGISTERÄRENDEN 
 

Personuppgiftsfunktion: Patrik Felixson 
Begäran om utövande av sin rätt till insyn: Nordeas kontor 
Juridiska frågor gällande behandling av personuppgifter:  
Esa Kainulainen 

 Telefon (09) 1651 
 

3. REGISTRETS NAMN Register över potentiella kunder 
 

4. ÄNDAMÅLET MED 
BEHANDLINGEN AV 
PERSONUPPGIFTER 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att skapa 
permanenta kundrelationer mellan de registrerade och den 
registeransvariga samt 
- specificering av de registrerade, 
- administration av kontaktinformation, 
- direktmarknadsföring och erbjudande av riktade tjänster till 
potentiella kunder. 
 

5. GRUPPER AV 
REGISTRERADE 

Personen har givit sitt samtycke till behandling av hans/hennes 
personuppgifter för de ändamål som har angivits för registret.  
 

6. BESKRIVNING AV 
REGISTRERADE 
UPPGIFTS-
KATEGORIER 

Basuppgifter om personen, såsom 
- den potentiella kundens kundbeteckning, 
- personbeteckning eller födelsetid, 
- namn,  
- kundspråk, 
- när registreringen inleddes. 
Koduppgifter, såsom 
- status (bl.a. dödsbo, intressebevakad, indrivningsåtgärder). 
Kontakter till de registeransvarigas organisationer, såsom 
- eventuellt kontaktkontor och kontaktperson i banken. 
Kontaktinformation, såsom 
- telefonnummer och e-postadresser. 
Adressuppgifter, såsom 
- utdelningsadress, postnummer och postanstalt. 
Information om kommunikation, till exempel   
- uppgifter om eventuella diskussioner, 
- uppgifter om eventuell kontakt, 
- uppgifter om eventuella offerter som har gjorts. 
 



Nordea Bank AB (publ), filial i Finland  2 

Version 01/2017 

7. VART UPPGIFTER I 
REGEL LÄMNAS UT 

Myndigheter i lagstadgade fall. 
 

8. REGELMÄSSIG 
UPPGIFTSKÄLLA 

Den registrerade själv. 
  
 

9. ÖVERSÄNDANDE AV 
UPPGIFTER TILL 
STATER 
UTANFÖR EU/EES 
 

Uppgifter kan översändas inom i personuppgiftslagen och 
kreditinstitutslagen tillåtna gränser till stater utanför EU eller EES.  
 

10. PRINCIPER FÖR 
SKYDDET 
AV REGISTRET  
 
 

- instruktioner för om användningen av registret har givits, 
- placeringen och skyddet av den tekniska utrustningen har skötts 
med omsorg, 
- passerkontroll har ordnats, 
- registeranvändarna identifieras och användarbefogenheterna och 
registreringen av dem övervakas noga, 
- skyddet av data och dataregistren är vederbörligt skött. 
 

 


