PERSONVERNERKLÆRING PARETO BANK ASA
Pareto Bank er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din
informasjon konfidensielt og med respekt.
Pareto Bank registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige
forpliktelsene vi har overfor deg. Personopplysninger er informasjon som samles som kan benyttes til en
deg som enkeltperson. Dette kan være navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon (adresse,
epostadresse og telefonnummer), legitimering (bilde og signatur), nasjonalitet, skattemessig hjemland,
sivilstatus. I enkelte tilfelle ber vi om utdypende opplysninger i forbindelse med kundekontroll, dette kan
inkludere men er ikke begrenset til politisk eksponering, eierinteresser i næringsvirksomhet,
forsørgeransvar, inntekt og arbeidsgiver.
Formålene med innhenting av personopplysningene er først og fremst kunderegistrering, legitimering og
kredittvurdering hvis relevant, men også i forbindelse med lovpålagt kontroll for å avdekke forsøk på
hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Enkelte personopplysninger innhentes til
markedsføringsformål, så som navn, telefonnummer og epostadresse ved ditt samtykke. Du kan når som
helst endre eller trekke ditt samtykke tilbake. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til andre
formål enn det vi på forhånd har opplyst om.
Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av
personopplysninger. Når du benytter deg av våre tjenester og bruker vår nettside kan du være trygg på
at vi behandler din informasjon på en god og sikker måte.
Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende. Vi vil kun dele informasjonen hvis det er
nødvendig for å gi tilstrekkelig kundebehandling. Vi kan for eksempel bruke en tjenesteleverandør til å
utføre tekniske tjenester og administrative tjenester og dele opplysningene dine med den aktuelle
tjenesteleverandøren. De vi eventuelt deler informasjonen med har de samme krav til konfidensialitet og
informasjonssikkerhet som vi har.
Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne
personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil
opplysningene bli slettet, kryptert eller anonymisert.
Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å bestemme hvordan vi skal
bruke disse så sant det ikke er til hinder for å oppfylle en avtale eller en rettslig forpliktelse banken er
pålagt. Eksempel på en rettslig forpliktelse kan være innhenting av informasjon på bakgrunn av
hvitvaskingskontroll. Dersom du oppdager feil i opplysningene vi har om deg kan du endre dette ved å ta
kontakt med oss. Du kan også ta kontakt dersom du ønsker å få overført personopplysningene til deg
eller få disse slettet eller begrenset.
Har du spørsmål til dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på
post@paretobank.no

