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Finanstilsynet viser til høringsnotat datert 26. juni 2013, med utkast til ny § 9-28 i
verdipapirhandelloven om behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med
autorisasjonsordninger for ansatte i verdipapirforetak.

Utkast til lovtekst er generelt utformet, og omfatter etter sin ordlyd opplæring og autorisering
innenfor ethvert fagområde. Det er Finanstilsynets oppfatning at det bør vurderes å begrense
hjemmelen til opplæring og autorisering innenfor verdipapirområdet.

70/3kQ3

I tidligere korrespondanse, senest ved Finanstilsynets brev av 3. september 2012, har Finanstilsynet
gitt utrykk for at en lovhjemmel som utelukkende har som hensikt å regulere private
bransjeorganisasjoners mulighet til å innhente og behandle sensitive personopplysninger ikke hører
hjemme i verdipapirhandelloven. Private autorisasjonsordninger bidrar til å styrke
kompetansenivået og integriteten til de ansatte og den generelle tilliten til verdipapirmarkedet. Det
er imidlertid Finanstilsynet vurdering at verdipapirhandelloven burde begrenses til offentligrettslige
krav, og at autorisasjonsordningene burde tilpasses innenfor de alminnelige rammer
personopplysningsloven gir for behandling av sensitive personopplysninger.

Finanstilsynet tar imidlertid til etterretning at Finansdepartementet vurderer å foreslå en ny
bestemmelse i verdipapirhandelloven som gir næringsorganisasjon eller annen institusjon som gir
opplæring til og autoriserer ansatte i verdipapirforetak, rett til å behandle personopplysninger som
faller innenfor definisjonen av sensitive personopplysninger. I det følgende vil Finanstilsynet
kommentere enkelte forhold av teknisk karakter.

Videre kan lovutkastet leses dithen at det kun gir hjemmel for å behandle personopplysninger
knyttet til personer  ansatt i et verdipapirforetak.  Finanstilsynet gjør oppmerksom på at svært mange
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av de foretakene som er tilknyttet AFR-ordningen er mindre banker uten egen konsesjon etter
verdipapirhandelloven, men som opptrer som tilknyttet agent for et verdipapirforetak eller bank
med egen konsesjon etter verdipapirhandelloven. Finanstilsynet legger til grunn at hjemmelen til å
behandle sensitive personopplysninger også skal gjelde for ansatte i tilknyttede agenter.

Tilsvarende har AFR-ordningen også forvaltningsselskaper for verdipapirfond som medlemmer, og
hjemmelen bør også gjelde for ansatte i forvaltningsselskaper som er omfattet av ordningen.

Finanstilsynet har ikke ytterligere merknader til forslaget.
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