
Villkor för privatkunder med privatkonto på postnord.se 

Genom godkännande av dessa villkor försäkrar du att de uppgifter du registrerat är korrekta och 
fullständiga. PostNord Sverige AB ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i 
samband med denna registrering. Dina personuppgifter kommer att lagras i PostNords kundregister i 
3 år efter det att du varit inloggad som kund senast*. De kommer att användas för administration av 
postnord.se och de tjänster som finns på postnord.se. Dina uppgifter är tillgängliga även för tjänster 
inom andra delar av PostNord. Angående marknadsföring, se registreringsformuläret. Om det 
framgår i tjänsten du vill använda att det är nödvändigt för PostNord att få en bekräftelse på din 
identitet, är registrering av ditt personnummer nödvändigt. Du har enligt lag rätt att få information 
om de personuppgifter som registrerats om dig själv och att få felaktiga eller missvisande 
personuppgifter rättade. Vill du begära ett registerutdrag från oss kan du kontakta PostNord Sverige 
AB, Personuppgiftsombudet, 105 00 Stockholm.  

Du kan genom funktionen "ta bort ditt konto" avsluta ditt konto när som helst. Vi raderar då dina 
registrerade uppgifter som privatanvändare. Har du även ett registrerat företagskonto påverkas inte 
detta av att du tar bort ditt privatkonto. Om du endast har ett privatkonto och tar bort detta, tas 
samtliga uppgifter om dig bort.  

Du ansvarar för användning av ditt användarnamn och lösenord och ska försäkra dig om att dessa 
inte används av obehöriga.  
Har du frågor om PostNords personuppgiftsbehandling kan du kontakta vår kundservice på telefon 
0771-33 33 10.

*Informationen om dig lagrar vi i 3 år efter det att du varit inloggad som kund senast. Vi gör det för
att underlätta för dig, då flertalet av våra användare inte loggar in på sitt konto särskilt många 
gånger under ett år. Det är för oss angeläget att ge dig möjligheten att kunna tillgodogöra dig våra 
kampanjer och nyttja våra tjänster på ett enkelt sätt. Du kan alltid avsluta ditt konto på egen hand.  




