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23. januar 2006

FINANSDEPARTEMENTET - HØRING - NYTT
KAPITALDEKNINGSREGELVERK - UTKAST TIL LOVENDRINGER

Datatilsynet viser til ovennevnte høring av 15. desember 2005 om utkast til
lovendring.

Datatilsynet har mottatt kopi av brev fra Finansnæringens hovedorganisasjon og
Sparebankforeningen til Kredittilsynet om nye kapitaldekningsregler som følge av
Basel II. Brevet inneholder forslag til nye lovbestemmelser. Det forutsettes at forslaget
blir sendt på formell høring dersom departementet ønsker å benytte forslaget.

Innledningsvis vil Datatilsynet påpeke at lovendringen reiser en rekke
problemstillinger som ikke drøftes eller tas stilling til i høringen. Dette gjelder blant
annet spørsmål knyttet til hvilke institusjoner som har behov, hvor personopplysninger
kan hentes fra, retningslinjer og rutiner for å sikre at personopplysningene er korrekte,
spørsmål om grensene for hvilke opplysninger som skal samles inn og spørsmål om
overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Slik Datatilsynet forstår
det vil personopplysningslovens regler da komme til anvendelse. Dette bør imidlertid
uttrykkes klart i merknadene.

Hjemmelsgrunnlag

Dersom endringen blir vedtatt, vil lovbestemmelsen være behandlingsgrunnlag j f
personopplysningsloven § 8 første ledd. Det er således ikke nødvendig å innhente
samtykke i disse situasjonene etter personopplysningsloven.

Tilgang
Tilsynet forstår høringen slik at lovforslagene utelukkende gir adgang til å benytte
personopplysninger til å oppfylle kapitaldekningsregelverket, se kapittel 6.9. Det må
fremgå klart at informasjonen bør skjermes, slik at det først gis tilgang på det
tidspunktet finansvirksomheten skal forplikte seg til å yte kapital. For å hindre at
bruken av opplysningene utvides til nye formål, bør det i tillegg settes klare grenser
for hvem som skal ha tilgang til opplysningene.
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Lagringstid
Forslaget forutsetter at opplysninger lagres i 5 år. Lagringstiden vil ikke være i strid
med Datatilsynets bankkonsesjon, se vedlagt konsesjonsmerknad side 3.

Informasjon
Høringsforslaget begrunner ikke nærmere hvorfor det er foreslått lovfestet unntak fra
personopplysningsloven i bestemmelser om opplysningskrav. Informasjonsplikten er
også en viktig grunnforutsetning i personverndirektivet. Tilsynet kan ikke se at
økonomiske kostnader skal tilsi at det gjøres unntak fra det klare utgangspunkt om at
den enkelte skal informeres før det samles inn personopplysninger. Kjennskap til
hvilke opplysninger som behandles er nødvendig for at de registrerte skal få bruke sine
rettigheter etter loven, og vil også gi et register med kvalitativt bedre opplysninger.

Type  opplysninger
Den mest personvernsensitive utregningsmodellen for kapitaldekning,  er den interne
målemetoden  (IRB-metoden ).  Ved bruk av denne individuelle metoden må
finansinstitusjonen hvert  år vurdere om utregningsmodellene fungerer som forventet.
Dersom modellene ikke fungerer,  skal de utbedres. En slik prosess medfører at
personopplysningene som benyttes vil kunne endre seg over tid.

Selv om det ikke er mulig å opplyse uttrykkelig hvilke opplysninger som kan
behandles, er tilsynet av den oppfatning at grensene bør konkretiseres. Det bør klart
fremgå fra hvilke kilder finansinstitusjonene kan hente opplysningene. Hvilke
opplysninger som skal behandles bør fastsettes ut fra det reelle behovet for
kapitaldekning, men slik at hensynet til personvernet ivaretas på en best mulig måte.
Datatilsynet legger til grunn at et detalj nivå ned på personidentifiserbar
betalingshistorikk, ikke vil være nødvendig for å sikre den nødvendige kvalitet.
Datatilsynet støtter Kredittilsynets vurdering av at anonyme data bør benyttes der IRB-
modellen åpner for det. Slik tilsynet ser det er det ikke fremsatt argumenter som tilsier
at informasjonen til markedet trenger å være personidentifiserbar. Det bør også
tilstrebes anonym utlevering av opplysninger til datterselskap, deleide selskap,
mellomliggende selskap og morselskap. Reglene bør være utformet på en slik måte at
foretakets organisering ikke er avgjørende for hvilke opplysninger som samles inn.

Personvernprinsipper tilsier at dersom opplysningene ikke kan behandles fullstendig
anonymt, skal opplysninger ikke være mer detaljerte enn hva som er nødvendig for å
oppnå en tilstrekkelig kvalitet.
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