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PERSONVERNERKLÆRING 
 

1. Formål og omfang  

Denne personvernerklæring forklarer hvilke personopplysninger Ness, Risan og Partners AS og 
datterselskaper («NRP») samler inn om og fra deg, hvordan vi anvender informasjonen og hva vi gjør 
for å beskytte opplysningene. 

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til deg som person, slik som navn, 
epostadresse og telefonnummer. Når vi skriver «deg» menes deg som nåværende, tidligere eller 
potensiell kunde, våre kunders ansatte eller andre relevante personer (kontaktpersoner, 
styremedlemmer, reelle rettighetshavere), forretningsforbindelser og andre personer vi har kontakt 
med. 

Personvernerklæringen gjelder alle selskaper kontrollert av NRP.  En oversikt over disse er tilgjengelig 
her: www.nrp.no/Compliance/ under «Licenses and regulations».  Det er det selskapet kundeforholdet 
knytter seg til som til enhver tid er behandlingsansvarlig.  

2. Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål eller ønsker innsyn i hvilke personopplysninger NRP har om deg, kan du 

kontakte oss på compliance@nrp.no. Her kan du også henvende deg dersom du ønsker at 

opplysningene om deg skal rettes eller slettes. 

3. Hvordan vi behandler personopplysninger  

For at NRP skal kunne yte sine tjenester må vi innhente og behandle visse personopplysninger om deg 
som enkeltperson. Det er frivillig å oppgi personopplysningene, men dersom disse ikke oppgis, kan vi 
ikke utføre våre tjenester. Opplysningene vil primært innhentes fra deg, men også andre kilder vil 
kunne benyttes, som for eksempel offentlig register eller internett.   

Etablering av kundeforhold: Vi foretar kundekontroll etter hvitvaskingsloven med grunnlag i rettslig 
plikt.  

Investeringsrådgivning: Vi er lovpålagt gjennom verdipapirhandelloven å innhente personopplysninger 
og gjennomføre egnethetsvurdering før investeringsrådgivning kan finne sted. Dette innebærer at vi 
blant annet innhenter informasjon om finansiell situasjon, personlige forhold, investeringsmål og 
risikovillighet. 

Kundeadministrasjon: Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi inngår med 
våre kunder. For selskapskunder registrerer vi navn, telefonnummer og epostadresse for 
kontaktpersoner. For privatkunder registrerer vi navn, telefonnummer, adresse og epostadresse. 

Administrasjon av leverandører og forretningsforbindelser: Vi samler og tar vare på 
personopplysninger fra våre leverandører og forretningsforbindelser med formål å effektivt kunne 
utøve forretningsvirksomhet med hverandre. Informasjonen som samles inn omfatter 
kontaktinformasjon som navn, stillingstittel, e-postadresse og telefonnummer for kontaktpersoner. 

4. Potensielle kunder 

For potensielle kunder innhentes opplysninger til bruk av markedsføring på grunnlag av legitime 
interesser for at vi skal kunne tilby relevante produkter eller tjenester. Dersom det ikke opprettes et 
kundeforhold eller kunden ikke samtykker til fortsatt lagring, slettes opplysningene innen 12 måneder 
etter at de ble innhentet. 

http://www.nrp.no/Compliance/
mailto:compliance@nrp.no
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5. Cookies 

NRP sin hjemmeside www.nrp.no bruker ikke cookies. NRP Investorportal (innloggede sider) bruker 
enkelte cookies. For nærmere opplysninger, se vår «Cookie Policy». 

6. Logging og lagring av kommunikasjon 

NRP Project Finance AS er lovpålagt å logge og lagre all form for kundedialog (telefonsamtaler og 

epostkorrespondanse) hvor det ytes investeringstjenester til kunder. Slik dialog skal lagres på et varig 

medium. Alle telefonsamtaler med medarbeidere i NRP Project Finance AS logges (med unntak av 

samtalepartnere som er unntatt slik lagring), og samtalene lagres i 5 år før de slettes. Det er etablert 

rutiner og regler for når og av hvem loggede samtaler skal lyttes til, og slik lytting skal begrunnes med 

hjemmel i lov. Eposter lagres i CRM-systemet og oppbevares så lenge oppbevaringsplikten gjelder. 

7. Sikkerhet 

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter derfor 
tilgangskontroller og flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for beskyttelse mot uautorisert 
tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Våre leverandører av IKT-tjenester har avgitt erklæring 
overfor NRP at deres håndtering av data oppfyller krav i IKT-forskrift og personvernregler. Vi har 
inngått databehandleravtaler med leverandører og andre aktører vi samarbeider med. 

8. Oppbevaring og sletting 

NRP oppbevarer personopplysninger om deg så lenge kundeforholdet varer. 

Personopplysninger om kunders kontaktpersoner slettes senest 10 år etter kundeforholdets opphør.  

Personopplysninger som innhentes for hvitvaskingsformål slettes senest 10 år etter kundeforholdets 

opphør. 

Opplysninger om potensielle kunder som ikke oppretter kundeforhold slettes så snart personen 

trekker tilbake samtykke, eller etter 12 måneder uten aktivitet.  

9. Personopplysninger til tredjeparter og grensekryssende deling 

Vi vil kun utlevere dine personopplysninger til tredjeparter dersom det er nødvendig for oppfyllelse av 
de investeringstjenester NRP tilbyr deg som kunde, eller det følger av lovpålagt plikt.  

For oppfyllelse av investeringstjenestene NRP tilbyr kan dette omfatte banker som finansierer 
prosjekter, selgere av eiendom eller skip til prosjekter NRP tilrettelegger, og øvrige aktører med 
forretningskritiske krav om opplysninger for gjennomføring av tilretteleggingsoppdrag.  

Personopplysninger innhentet av NRP lagres i Norge. NRP Project Finance AS har en filial i Sverige. 
Medarbeider i Sverige har tilgang til relevante personopplysninger fra sitt arbeidssted.    

10. Dine rettigheter 

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger vi har samlet inn om deg. Du har også 
rett til begrensning av behandlingen og til å protestere mot behandlingen. For visse opplysninger kan 
du ha rett til å overføre personopplysningene til andre (dataportabilitet).  

Vi driver ikke med automatiserte individuelle avgjørelser. 

I de tilfeller behandlingsgrunnlaget er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykke 
til enhver tid. 

http://www.nrp.no/
https://www.nrp.no/resources/NRP-Cookie-Policy-2021-09.pdf
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NRP forbeholder seg retten til å nekte innsyn, retting og sletting dersom vi har lovmessig hjemmel for 
dette. Slik nekting vil alltid begrunnes. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid 
med reglene. Vi setter pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle 
misforståelser. 
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