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Hvordan behandler Kredinor Finans AS personopplysninger 

 

1. Formålet med behandlingen: 

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Kredinor Finans AS er å innfordre pengekrav.  

 

2. Personopplysninger som behandles og hvordan informasjonen innhentes 

Kredinor Finans AS mottar personopplysninger ved finansiering av krav eller kjøp av porteføljer, og behandler 

personopplysninger som navn, kontaktopplysninger, fødselsnummer, finansiell informasjon, informasjon om 

utestående krav, eventuelle tidligere innfordringssteg og rettslige skritt mv.  

 

3. Behandlingsgrunnlag 

Kredinor Finans behandler personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av avtale som tidligere kreditor har 

inngått med deg.  

 

4. Utlevering av personopplysninger i Kredinor Finans 

Kredinor Finans utleverer personopplysninger til offentlige myndigheter når det følger av lovbestemt opplysningsplikt. 

I tillegg utleveres personopplysninger til vår inkassosamarbeidspartner, Kredinor AS, dersom kravet ikke innfris ved 

forfall.  

Kredinor Finans AS Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter. 

 

5. Automatiserte beslutninger 

Kredinor Finans benytter ikke automatiserte beslutningsprosesser ved behandling av personopplysninger i forhold til 

krav Kredinor Finans har kjøpt. 

 

6. Lagringsbegrensning (sletting) 

Kredinor Finans AS lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig ut fra det formålet som de ble samlet inn, 

lagret og brukt til. Når den forretningsmessige forbindelsen er avsluttet vil lagres vanligvis personopplysninger i 

henhold til bokføringsloven (fra 3,5 år og opptil 10 år) og hvitvaskingsloven (fra 5 år og opptil 10 år).  

 

7. Dine rettigheter 

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvor vi har fått informasjonen 

fra, samt be om retting eller begrensning av registrerte opplysninger der du er uenig i disse.  Dersom du mener at 

Kredinor Finans AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til 

den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet 

er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. 

 

8. Hvordan komme i kontakt med oss ved personvernspørsmål? 

 

E-post: personvern.kredinorfinans@kredinor.no 

 

Behandlingsansvarlig: Kredinor Finans AS ved daglig leder 

Org.nr. 984467990 
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