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Høring vedrørende lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger i
forbindelse med autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak

Det vises til høringsbrevet 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.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) er enige i at det bør innføres en hjemmel for at
næringsorganisasjoner kan behandle sensitive personopplysningeritilknytning til
autorisasjonsordninger. Det fremkommer av høringsbrevet at autorisasjonsordninger i regi av
næringsorganisasjoner er et nyttig supplement til offentligrettslig regulering. For at slike
autorisasjonsordninger skal kunne ha praktisk betydning, er det vesentlig at det også finnes
sanksjoner, typisk at autorisasjonen kan trekkes tilbake. Behandling av eventuelle
sanksjonssaker, vil nødvendigvis innebære behov for å kunne behandle sensitive
personopplysninger. På denne bakgrunn mener NFF at det er viktig at organisasjoner som
Verdipapirforetakenes Forbund (tidligere Norges Fondsmeglerforbund), FNO og NFF får
hjemmel til å behandle slike opplysninger.

Hjemmelen for å behandle personopplysninger foreslås inntatt i en ny bestemmelse i
verdipapirhandelloven § 9-28. Av lovforslaget fremkommer imidlertid at den kun skal gjelde
for næringsorganisasjoner som "gir opplæring til og autoriserer ansatte i verdi a irforetak"
(vår understrekning). NFF har personlig medlemskap og gjelder også for personer som ikke
er ansatt i verdipapirforetak. En begrensning til at personer som er autorisert må være ansatt
i verdipapirforetak, kan medføre at NFF ikke får samme mulighet til å behandle
personopplysninger for alle sine medlemmer. Vi foreslår derfor at hjemmelen utvides til også
å omfatte autorisasjonsordninger innen finanssektoren generelt og ikke kun for ansatte i
verdipapirforetak.
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