Pyyntö koskien oikeutta
henkilötietojen poistamiseksi

Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla asiakkaanamme on oikeus pyytää
saada itseäsi koskevien henkilötiedot poistettua. Pyytääksesi henkilötietojen poistamista täytä
tämä lomake ja lähetä se alla olevaan osoitteeseen. Liitä mukaan kopio oikeaksi todistetusta,
voimassa olevasta henkilötodistuksesta.
Jos sinulla on kysyttävää lomakkeesta, asiakaspalvelumme auttaa numerossa 020 198 5898.
Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla asiakkaanamme on,
löydät verkkopalvelustamme: www.nordnet.fi.
Toimita täytetty lomake ja kopio henkilötodistuksesta osoitteeseen:
Nordnet Bank AB
Box 30099
104 25 Stockholm
Henkilötiedot,
jotka haluat
poistettavaksi

Täytä alle, mitkä henkilötiedot haluat saada poistettua:

Täytä alle rastittamalla, mihin seuraavista syistä pyyntösi poistaa henkilötietojasi perustuu.
Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä muutoin on käsitelty.

Peruutan suostumuksen, johon yllä mainittujen henkilötietojen käsittely on perustunut.

Vastustan käsittelyä perustuen oikeutettuun etuuni, joka liittyy henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseeni liittyvään
syyhyn (kirjoita perustelu alle).
Kuvaus syystä, joka liittyy erityiseen tilanteeseen:

Vastustan henkilötietojeni käyttämistä suoramarkkinointiin.

Henkilötietojani on mielestäni käsitelty lainvastaisesti (kirjoita perustelu alle).
Kuvaus tavasta, jolla henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti:
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Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvan Nordnetiin sovellettavan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (kirjoita perustelu alle).
Perustelu henkilötietojen poistamiseksi unionin oikeuteen tai muuhun sovellettavaan lainsäädäntöön perustuvan Nordnetiin sovellettavan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi:

Henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen
tarjoamisen yhteydessä.

Muut syyt (kirjoita perustelu alle).
Kuvaus muista syistä, joihin pyyntösi henkilötietojen poistamisesta perustuu:

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Puhelinnumero päivisin

Allekirjoitus

Nimenselvennys

POSTITA TÄYTETTY LOMAKE JA LIITÄ MUKAAN KOPIO OIKEAKSI TODISTETUSTA, VOIMASSA OLEVASTA
HENKILÖTODISTUKSESTA.
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