
BNP PARIBAS’ DATABESKYTTELSESERKLÆRING 
 
Til alle forhenværende, eksisterende og fremtidige personkunder 

Vi, som et konsern, jobber for å kunne samarbeide med deg i alle stadier av livet ditt. 

Dette gjør vi ved å tilby et bredt spekter av løsninger innen finansiering, investering, 

sparing, forsikring, eiendom, mm. – og omfattende finansiell rådgivning. 

 

Dataopplysninger er, og har alltid vært, viktig for våre aktiviteter. 

 

Vår historie og ekspertise, spesielt i forbindelse med styring av risiko ved å sikre våre 

prosesser og å beskytte databasene våre, gjør oss til en pålitelig partner når det 

gjelder dine personopplysningers er sikkerhet og fortrolighet. Vi beskytter din 

persondata på samme måte vi beskytter dine aktiviteter.  

 

I en digital tidsalder er måten vi behandler personopplysningene du gir til oss 

vesentlig for at vi skal kunne gi deg de beste tjenestene, og for å hjelpe deg til å ta de 

beste avgjørelsene. 

 

Din tillit til oss er vår viktigste ressurs, og vi gjør alt vi kan for å gjøre oss fortjent til 

den. 

 

Vi er åpne med hvordan vi bruker dine opplysninger: 

 

 Vi respekterer dine valg angående persondata.  
 

 Vi bruker persondata for å kunne skreddersy våre tilbud og for å kunne 
kommunisere med deg på et personlig nivå. Persondataen henter vi utfra 
hvordan du bruker våre produkter og tjenester. Du alltid velge å ikke motta 
kommersielle tilbud fra oss. 

 

 Vi deler ikke dine personopplysninger med noen utenfor konsernet til 
kommersielle formål, med mindre du selv har bedt om produkter eller tjenester 
fra våre utvalgte partnere. Du vil alltid bli gjort oppmerksom på en slik 
overførsel.  

 

 Vi selger aldri dine personlige opplysninger. 
 

Vi forplikter oss til alltid å svare på dine spørsmål på en klar, tydelig og rask måte. På 

denne måten har du alltid kontroll. 

 

Du kan være trygg på at vi respekterer den tilliten du gir oss. 

 

Vi bryr oss om ditt privatliv!  

 


