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Datatilsynet

xxx

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER
Datatilsynet viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle
personopplysninger.

Datatilsynet har vurdert søknaden og gir Dem med hjemmel i
personopplysningsforskriftens § 7-3, konsesjon til å behandle personopplysninger.

1. Behandlingens formål
"Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank- og

finansieringstjenester "

Formålet dekker bruk av opplysninger til å gjennomføre den bank- og/eller
finanstjeneste som banken og kunden har inngått avtale om, samt for inngåelse av slike
avtaler.

Konsesjonens formål dekker ikke bruk av opplysninger for å markedsføre produkter
innenfor andre produktkategorier enn den opplysningene stammer fra.

Produktene deles i følgende kategorier:

• Betalingsformidling
• Spare- og innskuddsprodukter
• Lån og kredittgivning

Konsesjonen er gitt under forutsetning av at behandlingen foretas i henhold til
søknaden, vedlagte merknader, og de bestemmelser som følger av
personopplysningsloven med forskrifter.

Dersom det skjer endringer i behandlingen som får betydning for konsesjonsvilkårene,
må dette fremmes i ny konsesjonssøknad.

I medhold av personopplysningslovens § 35, fastsettes i tillegg følgende vilkår for
behandlingen:

2. Bekreftelse
Den behandlingsansvarlige skal hvert tredje år sende Datatilsynet bekreftelse på at
behandlingen skjer i overensstemmelse med søknaden og personopplysningslovens
regler.

3. Informasjonsplikt

Postadresse :  Kontoradresse : Telefon: Telefaks:  Org.nr: Hjemmeside:
Postboks 8177 Dep Tollbugt 3 22 39 69 00 22 42 23 50 974 761 467 ~.datatilsynet~
0034 OSLO



Banken skal ved avtaleinngåelse informere kunden særskilt om utlevering av
opplysninger til eksterne samarbeidspartnere og bruk til andre formål internt.

4. Utlevering
Utlevering av opplysninger kan kun skje når det foreligger hjemmel for utleveringen i
personopplysningslovens § 8, samt § 9 dersom sensitive personopplysninger omfattes.

Med utlevering menes utlevering til andre utenfor virksomheten, herunder at noen som
ikke er ansatt hos den behandlingsansvarlige eller hos databehandlere, får tilgang til
personopplysninger innsamlet av eller på vegne av behandlingsansvarlig.

Utlevering og bruk av dybdeopplysninger om kundens engasjement til bruk i
markedsføringsøyemed kan kun skje når den enkelte har samtykket til dette.

5. Sletting
Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er et saklig behov for oppbevaring
for oppfyllelse av konsesjonens formål.

Opplysninger om kundens betalingshistorikk skal slettes senest innen 4 år fra
registrering. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser kan likevel
oppbevares i inntil 10 år.

Med sletting menes i utgangspunktet at opplysninger skal slettes fysisk eller
anonymiseres. Likestilt med sletting, er å overføre opplysningene til behandlinger med
andre formål slik at opplysningene ikke lenger kan benyttes innenfor konsesjonens
formål. Behandlinger med andre formål som opplysningene overføres til, må ha
selvstendig hjemmelsgrunnlag i personopplysningsloven § 8.

Med hilsen

Knut Kaspersen (e f)
avdelingsdirektør

Katrine Berg
rådgiver
(saksbehandler,
telefon 22 39 69 00)

Vedlegg: Merknader til behandling av personopplysninger i bank- og finanssektoren
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