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BNP Paribas och data sekretess 
Till våra befintliga, tidigare och framtida kunder.

Vi som koncern strävar efter att samarbeta med dig under en större del av din livscykel genom att erbjuda 
ett brett utbud av lösningar (finansiering, investeringar, sparande, försäkringar, fastigheter...) och omfattande 
finansiell rådgivning.

Säker data är och har alltid legat i centrum för våra tjänster. 

Vår historia och expertis, särskilt bedömning och hantering av risker, gör oss till en partner som värnar om 
säkerhet och sekretess av din personliga data samt att vi även skyddar dina tillgångar.

Att vi behandlar dina personuppgifter som du anförtror oss på ett säkert sätt, är avgörande för för oss för att  
kunna tillhandahålla dig med värdefulla tjänster och för att hjälpa dig att fatta de bästa besluten.

Ditt förtroende för oss är vår mest värdefulla tillgång, vi gör allt för att fortsätta att förtjäna ditt förtroende.

Vi är transparenta på hur vi använder dina data:

• Vi respekterar dina val när det gäller dina personuppgifter. Du kan till exempel alltid välja att inte ta emot 
kommersiella reklam.

• Vi skräddarsyr våra erbjudanden och skickar personlig kommunikation genom att bearbeta rätt mängd 
personuppgifter utifrån vilka tjänster och produkter du använder inom koncernen. 

• Vi delar inte dina personuppgifter utanför koncernen för kommersiella ändamål utan tillåtelse.  
Har du produkter eller tjänster från våra någon av våra partners, då kan dataöverföring ske och du kommer 
alltid vara medveten om att överföring av persondata kommer att ske. 

• Vi säljer inte dina personuppgifter.

Vi har åtagit oss att svara på dina frågor på ett tydligt, skyndsamt och korrekt så att du alltid kan hålla kontroll.  
Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss när du lämnar dina personuppgifter och vi värnar om en hög nivå av 
skydd för våra kunders personliga integritet. Ditt förtroende är viktigt för oss.


