Rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä
Nordic Rahoitus Oy
Veistämönaukio 1-3
20100 Turku
y: 2313007-8
asiakaspalvelu@nordicrahoitus.fi
Rekisterin nimi
Nordic Rahoitus Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietojen ylläpito laskutusta, perintää, lainapäätösten tekemistä ja markkinointia varten.
Rekisterin sisältö
Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, yhteystiedot ja pankkiyhteys. Laskutukseen ja perintään liittyvät
tiedot. Muut asiakkaan antamat tai hänen suostumuksella kerätyt tiedot, esim. taloudellista asemaa
koskevat tiedot.
Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja
tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän
avulla.
Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Nordic Rahoituksen tarkistamat tiedot: Bisnode Finland Oy/Suomen
Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, fonecta, pankkien tietojärjestelmät ja yksityishenkilöiden
yhteystietoja välittävät yritykset.
Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ETA:n eikä EU:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan laskutuksesta ja perinnästä
vastaavalle yritykselle sekä tarvittaessa viranomaisille. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden
hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen
perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.
Tietojen säilytys
Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 10 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta
käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Manuaalinen aineisto säilytetään enintään 5 vuotta
viimeisestä asiakastapahtumasta.
Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään
kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Kielto-oikeus
Rekisteröity henkilö voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla
siitä sähköpostilla asiakaspalvelu@nordicrahoitus.fi tai postitse Nordic Rahoitus Oy, Veistämönaukio 1-3,
20100 Turku.

Tietojen oikeellisuus
Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn ilmoituksesta.

Vastuuvapautus
Nordic Rahoitus Oy ei vastaa:
-

Siitä, että asiakas ei voi nostaa lainahakemuksessa mainitulle tilille maksettua luottoa
tilikäyttöoikeuden, negatiivisen saldon tai muuhun näihin verrattavissa olevan seikan vuoksi.

-

Pikalaina maksetaan lainanhakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille Suomen pankkiyhdistyksen
laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

-

Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai
epäsuorasta vahingosta.

-

Viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisestä, viestien katoamisesta, virheellisistä viesteistä
tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, sähkökatkoista, laitevioista tms.,
lainanantaja ei korvaa häiriöiden välittömiä, välillisiä eikä epäsuoria vahinkoja.

-

Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien häiriöistä ja virheistä.

-

Vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisista esteistä tms.

