
 
PERSONVERNERKLÆRING 

Industrifinans Direkte Investeringer AS er underlagt EUs personvernforordning (GDPR). Denne 
personvernerklæringen viser hvordan vi beskytter dine personopplysninger, hvordan vi innhenter og bruker dine 
personopplysninger, og hvilke rettigheter du har. 

1 HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER? 

Industrifinans Direkte Investeringer AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. 
Personopplysningene dine lagres i vårt kunderegister. Dette er for at vi skal best mulig skal kunne bistå deg i ditt 
kundeforhold. Vi henter personopplysninger direkte fra deg eller fra offentlige kilder  

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være, kan vi ikke yte deg 
investeringstjenester. Vi er for eksempel lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll av deg før vi gjennomfører 
en handel på dine vegne.  

2 FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Kontraktsforpliktelser: 

Et av formålene med innhenting og registrering av personopplysninger er å oppfylle våre avtalemessige 
forpliktelser overfor deg som kunde i forbindelse med leveranse av investeringstjenester. 

Lovbestemmelser: 

Et annet formål er overholdelse av lovbestemmelser, herunder kontroll av deg som kunde i henhold til 
hvitvaskingsregelverket. 

Kundeoppfølging og markedsføring: 

Formålet er å gi deg profesjonell kundebehandling og for dette vil vi trenge personopplysninger om deg. 

3 HVOR LENGE OPPLYSNINGENE SKAL OPPBEVARES 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet 
inn for. I praksis vil det si at vi lagrer opplysningen så lenge du har et kundeforhold hos oss eller har 
fullmakt/representasjon for en kunde. 

Vi vil i tillegg i tillegg være rettslig pålagt å oppbevare enkelte opplysninger i en periode også etter at 
kundeforholdet er avsluttet. Vi vil også kunne fortsette å oppbevare personopplysninger dersom det er nødvendig 
for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. 

4  SAMTYKKE  

Det er når som helst mulig å trekke tilbake et samtykke.  

5 MOTTAGERE AV PERSONOPPLYSNINGER 

Myndigheter: 

Vi kan også måtte utlevere informasjon i lovbestemte tilfeller. Industrifinans Direkte Investeringer AS er for 
eksempel pålagt å rapportere opplysninger om mistenkelige transaksjoner til Økokrim. 
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Databehandler: 

Industrifinans Direkte Investeringer AS har inngått en utkontrakteringsavtale av IKT-drift med IT-Systemer AS. 
Våre utkontrakteringspartnere kan ikke bruke personopplysninger for noe annet formål enn å yte tjenesten som er 
avtalt med oss. Utkontrakteringspartnere må også signere en taushetserklæring. Vi vil aldri dele eller videresende 
dine personopplysninger til tredjepart som vi ikke har en utkontrakteringsavtale med.  

Motparter: 

Personopplysningene dine kan bare sees av godkjente personer hos Industrifinans Direkte Investeringer AS. Alle 
ansatte er underlagt taushetsplikt.  

6 DINE RETTIGHETER: INNSYN, RETTING OG SLETTING 

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt å få uriktige, ufullstendige 
eller unødvendige personopplysninger rettet, supplert eller slettet såfremt Industrifinans Direkte Investeringer AS 
ikke er lovpålagt å oppbevare personopplysningene du har gitt. Vi kan tilby deg innsynsbegrensning, som betyr at 
kun et begrenset antall ansatte har tilgang til og innsyn i dine personopplysninger. 

7 RETTEN TIL Å KLAGE  

Eventuelle klager knyttet til håndtering av personopplysninger skal rettes til Selskapets personvernombud.  

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan 
du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet vil så 
vurdere om saken skal følges videre.  

8 PERSONVERNOMBUD 

Industrifinans Direkte Investeringer AS har et eget personvernombud for å sikre at dine personopplysninger blir 
trygt behandlet i henhold til regelverket. Personvernombudet er en frivillig ordning og administreres av 
Datatilsynet. Kristin Bjørk er selskapets personvernombud. 

9 KONTAKTINFORMASJON VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Henvendelser rettes til bjork@industrifinans.no eller skriftlig til 

Industrifinans Direkte Investeringer AS v/ Kristin Bjørk, postboks 1735 Vika, 0121 Oslo. 

http://www.datatilsynet.no/
mailto:personvernombud@industrifinans.no
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