
 
 
 
  
Samtykkeerklæring             
 
 

Samtykkeerklæring til behandling av personopplysninger  
 

Jeg samtykker til at Norges Bank kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i tabellen 

under. Jeg er kjent med at samtykket er frivillig og at det når som helst kan trekkes tilbake ved å 

sende e-post til likviditet@norges-bank.no. Når samtykket eventuelt trekkes tilbake vil Norges Bank 

fjerne min tilgang til systemet, med tilhørende personopplysninger. Norges Bank vil likevel 

oppbevare persondata tilknyttet historiske bud i F-Auksjoner i den grad dette følger av Norges Banks 

arkiv-, regnskaps- og rapporteringsplikter. 

Se vår personvernerklæring for informasjon om hvordan Norges Bank behandler personopplysninger. 

 

Jeg bekrefter at dette samtykket er frivillig, og er innforstått med at samtykket kan 

trekkes tilbake når som helst. 

  

Behandlingsansvarlig:  
 
Norges Bank, Bankplassen 2, 0107 OSLO  

Hvilke personopplysninger som behandles: 

Personnummer, fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse. 

Hva opplysningene skal brukes til (formål): 
 
Verifikasjon og tilgangskontroll:  

 Gi ekstern bruker tilgang til Norges Bank F-Auksjonssystem ved å verifisere at lagrede 
personopplysninger samsvarer med brukers elektroniske identitet 

 Styring av brukers tilgang i F-Auksjonssystemet 

 Kobling av person mot deltakende F-Auksjon-bank 

 Knytte en banks bud i F-Auksjon mot brukerens (budgivers) identitet  

 Kontaktinformasjon for F-Auksjon operasjonelle aktiviteter 
  

https://www.norges-bank.no/Personvernerklaering/


 
 
 
  
Consent form             
 

 

Consent for the processing of personal data 
 

I consent to allowing Norges Bank to process personal data as described in the table below. I am 

aware that my consent in voluntary and that it may be withdrawn at any time by sending an e-mail to 

likviditet@norges-bank.no. In the event my consent is withdrawn, Norges Bank will delete my access 

to the system, with appurtenant personal data. Nevertheless, Norges Bank will store personal data 

associated with historical F-auction bids to the extent required by Norges Bank’s archiving, 

accounting and reporting obligations. 

See Norges Bank’s privacy statement for information on how Norges Bank processes personal data. 

 

I hereby confirm that this consent is voluntary and understand that this consent may be 

withdrawn at any time. 

 

Controller:  
 
Norges Bank, Bankplassen 2, N-0107 OSLO  

Personal data to be processed: 

Personal identity number, first name(s), last name and e-mail address. 

What the data will be used for (purpose): 
 
Verification and access control:  

 Giving an external user access to Norges Bank’s F-Auction’s user maintenance system by 
verifying that stored personal data corresponds to user’s electronic identity 

 Managing the user’s access in the F-Auction system  

 Linking the person to a participating F-Auction bank 

 Linking a bank’s bid in F-Auction to user’s (bidder’s) identity 

 Contact information for F-Auction operational activities 
  

https://www.norges-bank.no/en/Privacy-statement/

