
BNP PARIBAS' DATABESKYTTELSESERKLÆRING 

 
Til vores eksisterende, tidligere og fremtidige individuelle kunder  
 
Vi, som Koncern, arbejder for at samarbejde med dig på alle stadier i dit liv ved at tilbyde en bred vifte 
af løsninger (finansiering, investering, opsparing, forsikring, fast ejendom) og omfattende finansiel 
rådgivning. 
 
Dataoplysninger er og har altid været kernen i vores aktiviteter.  
 
Vores historie og ekspertise, især ifm. styring af risici ved at sikre vores processer og ved beskyttelse 
at vores databaser, gør os til en pålidelig partner, hvad angår dine oplysningers sikkerhed og 
fortrolighed. Vi beskytter din data på samme måde, som vi beskytter dine aktiver. 
 
I en digital tidsalder er behandlingen af de personoplysninger, du overdrager til os, afgørende for 
opfyldelsen af vores pligt til at yde dig den bedste service og hjælpe dig med at træffe de bedste 
beslutninger. 
 
Din tillid er vores mest værdifulde aktiv, og vi gør alt for at fortsætte med at gøre os fortjent til den. 
 
Vi er åbne med, hvordan vi bruger dine oplysninger: 
 
• Vi respekterer dine valg, når det kommer til dine personoplysninger. For eksempel kan du altid 

vælge ikke at modtage kommercielle henvendelser. 
 

• Vi skræddersyer vores tilbud og sender dig personlige henvendelser ved at behandle den rigtige 
mængde personoplysninger fra dit forbrug af Koncernens produkter og serviceydelser. For 
eksempel kan du altid vælge ikke at modtage kommercielle tilbud. 

 
• Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen uden for Koncernen til kommercielle formål. Men 

hvis du har anmodet om produkter eller serviceydelser fra vores omhyggeligt udvalgte partnere, 
kan dataoverførsel forekomme, og du vil altid blive gjort opmærksom på en sådan overførsel  

 
• Vi sælger ikke dine personoplysninger  
 
Vi stræber efter at svare på dine spørgsmål på en klar, præcis og hurtig måde, så du altid kan bevare 
kontrollen. 
 
Du kan være sikker på, at vi respekterer den tillid, du giver os. 
Vi går op i at beskytte dit privatliv! 


