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Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen
Datum

19.5.2014
Den registeransvarige

Bankens namn och adress

Telefonnummer

Bankens och kontorets nummer

Registerärendenas
handläggare
Registrets namn

Namn

Telefonnummer

Register över potentiella kunder

1. Syftet med
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att skapa ett fast
behandlingen av
kundförhållande mellan de registrerade och den registeransvarige samt
personuppgifter
- specificering och identifiering av registrerade
(registrets
- administrering av kontaktuppgifter
användningsändam
- direktmarknadsföring och riktat erbjudande av tjänster till
ål)
potentiella kunder.
2. Grupper av
registrerade

Person som har
- skickat/gett banken en kontaktbegäran,
- bokat en tid i banken
- gett tillstånd till direktmarknadsföring

3. Beskrivning av de
registrerade
datagrupperna

Basuppgifter om en person, såsom
- den potentiella kundens kundsignum,
- personbeteckning eller födelsetid,
- namnuppgifter,
- språk,
- registreringens startdatum
Koduppgifter, såsom
- statusuppgift (bl.a. dödsbo, intressebevakad,
indrivningsåtgärder).
Förbindelser till den registeransvarigas organisationer, såsom
- eventuell inriktning på kundbank, kundkontor eller
ansvarsperson
Kontaktuppgifter, såsom
- telefonnummer och e-postadresser
Adressuppgifter, såsom
- utdelningsadress, postnummer och postanstalt
Uppgifter om kontakt, såsom
- uppgifter om eventuella kontakttaganden eller tidsbokningar
- uppgifter om eventuella förhandlingar
- uppgifter om eventuella offerter

4. Regelmässigt
utlämnande av
uppgifter
5. Normala källor

Uppgifter utlämnas regelmässigt till myndigheter i lagstadgade fall.

6. Översändande av
uppgifter utanför
EU eller EES

Översänds inte

Den registrerade själv
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Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen
Datum

19.5.2014
7. Hur skyddet av
registret har
ordnats

Skyddet av registret
- läget och skyddet av den tekniska utrustningen har skötts med
omsorg,
- passerkontroll har ordnats
- användarna identifieras och användarbefogenheterna och
registreringen av dem övervakas noga
- skyddet av filer och data är vederbörligen skött
- anvisningar har getts om användningen av registret

8. Den registrerades
rättigheter i
hanteringen av
personuppgifter

Den som vill kontrollera uppgifterna om sig själv ska till den
registeransvarige lämna en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran
om kontroll.
Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift om honom eller
henne i registret ska rättas, strykas eller kompletteras.
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att använda
uppgifter som berör den registrerade själv för direktreklam,
distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och
opinionsundersökningar.

