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VEDRØRENDE HØRING - NYTT KAPITALDEKNINGSREGELVERK -
UTKAST TIL FORSKRIFTER -  HØRINGSFRIST

Datatilsynet viser til høringsbrev av 14. juni 2006, samt brev av 29. juni om utsatt
frist.

Datatilsynet ser det slik at tilsynets merknader til høring om nytt
kapitaldekningsregelverk i brev av 23. januar (Datatilsynet saksnummer 05/01666-2)
fortsatt er aktuelle.

Nedenfor følger Datatilsynets øvrige bemerkninger til forskriftsforslaget.

Erfaringskravet
Kredittilsynet og departementet foreslår ikke et eksplisitt krav til hvor mange år med
erfaringer som skal legges til grunn for de ulike modellene. Datatilsynet har gjennom
tilsyn våren 2006 erfart at banker tilknyttet et finanskonsern i liten grad har forstått
personopplysningslovens sletteregler. Datatilsynet er derfor av den oppfatning at det
ikke er tilstrekkelig å angi et minimumskrav. Forskriften bør angi en
maksimumslengde på 5 år for oppbevaring av personopplysninger til dette formål.
Datatilsynet mener det ut fra personvernhensyn er fornuftig å legge seg på
minimumskravet. Dersom dokumenterte erfaringer på et senere tidspunkt viser at det
er nødvendig med lenger oppbevaring for en forsvarlig utregningsmodell, kan
maksimumslengden endres.

Om forholdet til personopplysningsloven mv.
Kredittilsynet og departementet anfører, som i tidligere høringer, at regelverket om
personopplysninger kan være til hinder for at institusjoner kan utvikle IRB-systemer
etter direktivkraven, se høringens side 48. Høringen redegjør ikke nærmere for hvilke
krav i direktivet som ikke kan oppfylles som følge av personopplysningslovgivningen.
Datatilsynet gjentar det som er uttrykt i tidligere høringsbrev: Datatilsynet kan ikke se
at det er fremsatt begrunnede påstander for at personopplysningsloven eller
personopplysningsforskriften er til hinder for gjennomføringen av direktivkravene.
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Offentliggjøring av finansiell informasjon
Kredittilsynet og departementet legger opp til at informasjonen gjøres tilgjengelig på
Internett. Datatilsynet forutsetter at informasjon som omhandler enkeltpersoner
anonymiseres før offentliggjøring. Dette kan eksempelvis gjøres ved å gjøre unntak fra
også andre taushetsbelagte opplysninger enn hva som er angitt i § 1-3, se høringens
side 171.
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