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Høring - endringer i VPS' Regelverk og Standardvilkår som følge av ny
personopplysningslov
Finans Norge viser til Verdipapirsentralen AS’ (VPS) forslag til endring i VPS’ Regelverk og
Standardvilkår som er sendt på begrenset høring. Finans Norge har følgende
hovedsynspunkter:
•

Finans Norge mener det er viktig at VPS’ regelverk til enhver tid søker å være i
overensstemmelse med personvernregelverket.

•

Finans Norge støtter i hovedsak de foreslåtte endringer.
Finans Norge har imidlertid merknader til enkelte punkter i forslaget. Disse er
nærmere omtalt nedenfor.

Generelle merknader
Innledningsvis vil vi opplyse om at de fleste av Finans Norges medlemsbanker er kontoførere
for VPS. Høringsuttalelsen er basert på innspill fra disse.
VPS og kontoførerne har felles behandlingsansvar for behandlingen av personopplysninger i
registreringsvirksomheten. For å ivareta nødvendige endringer som følge av at
personvernforordningen stiller nye krav til regulering av ansvarsforholdet mellom felles
behandlingsansvarlige, foreslår VPS visse endringer i «Regelverk for registrering av
finansielle instrumenter» og «Standardvilkår for Registerførere».
Blant annet foreslås at reglene om personvern samles i Regelverket pkt. 9, og det inntas en
henvisning til denne bestemmelsen i Standardvilkårene.
Finans Norge støtter dette.

Merknader til enkelte av endringsforslagene i Regelverket
Ny bestemmelse som presiserer at den som samler inn personopplysninger er ansvarlig for å holde
opplysningene oppdatert.
Det bør spesifiseres nærmere hvilke opplysninger dette gjelder.

Registerfører må forholde seg til informasjon mottatt fra kontohaver. Ved mottakelse av informasjon
fra en kilde som setter registerfører i stand til å foreta oppfølging mot kontohaver, vil registerfører
gjøre dette. Dersom registerfører har foretatt en feil vil selvfølgelig registerfører søke å korrigere
dette.
Imidlertid har VPS som felles behandlingsansvarlig et selvstendig ansvar for at opplysninger er
korrekte.
Ny bestemmelse om at registerfører er ansvarlig for å behandle krav fra den registrerte om utøvelse
av rettigheter etter personvernregelverket, og at VPS skal gi registerfører nødvendig bistand.
Finans Norge mener dette er fornuftig siden det er banken som håndterer kundeforholdet, og
oppretter konto i VPS for kunde.
Ny bestemmelse om varsling av brudd på personopplysningssikkerheten. Av utkastet fremgår at ved
brudd på personopplysningssikkerheten er den som er ansvarlig for bruddet ansvarlig for å melde
bruddet til Datatilsynet, underrette registrerte og dokumentere bruddet i henhold til
personvernregelverket. Videre foreslås at VPS og registerfører skal informere hverandre om brudd
uten ugrunnet opphold og senest innen 36 timer fra bruddet ble kjent.
Det bør her spesifiseres hva VPS anser som brudd i forhold til personvernregelverket. Videre må det
spesifiseres at det skal være avgrensning i varslingsplikt mellom VPS og registerfører i forhold til hva
som er relevant sett opp mot tjenester i VPS.
Det virker fornuftig at det fastsettes at den som er ansvarlig for avviket har ansvar for å melde dette
til Datatilsynet. Det er imidlertid ikke alltid klart hvem som er ansvarlig, noe som kan føre til at
begge/ingen melder på grunn av denne uklarheten. For å avhjelpe en slik situasjon, bør det i
Regelverket presiseres at den som oppdager avviket (eller er den første som får melding om avviket)
har ansvar for å sørge for å involvere aktuelle parter og iverksette tiltak for å finne den opprinnelige
årsak til avviket og hvem som er ansvarlig for dette.
I de tilfeller VPS har ansvar for å melde avvik, bør det presiseres i hvilken grad banken vil bli informert
om innholdet i avviksmeldingen før den sendes Datatilsynet.
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