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01 "Utlevering" til underleverandører
Hva må til for at en databehandler, på bankens vegne, kan
utlevere data til underdatabehandlere
• Krever den behandlingsansvarliges særlige eller generelle
forhåndstillatelse

BehandlingsHerning
kommune
ansvarlig

• Gjelder dette også for under-underdatabehandlere?

- Danske Datatilsynet, 19.12.2019: Alvorlig kritikk mot Herning
kommune for under-databehandlers (EG) utlevering av data til
ikke godkjent under-underdatabehandler (ServiceNow)

DataEjerkretsen
behandler

- Hvordan kan dette etterleves ved cloud-outsourcing?
• Hvem skal den behandlingsansvarlige inngå EUs standardavtale
med om (under)-underdatabehandleren befinner seg utenfor EØS?

UnderEG
databehandler

Under-underServiceNow
databehandler
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02 Utlevering til samarbeidspartnere
Eksempel A: En banks utlevering av kundedata til bilforhandler, slik at
bilforhandleren kan bruke data om bil-lånet i sin markedsføring
• Taushetsplikten vs. GDPR
- Hvis mottaker er "vedkommende", hva er behandlingsgrunnlaget for
utleveringen etter GDPR?
- Hvis mottaker er "uvedkommende", hva er behandlingsgrunnlaget for
utleveringen etter GDPR?
• Samtykket
- Hva gjelder egentlig samtykket for?
- Hva bør skje når kunden trekker sitt samtykke tilbake?
• Kundens rettigheter
• Rett til informasjon om mottakere av data
• Orientering til mottakere dersom kunden ber om korrigering eller sletting
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02 Utlevering til samarbeidspartnere
Eksempel B: En banks utlevering av kundedata til Google / Apple Pay
• Kan samtykke til delingen oppstilles som et vilkår for tjenesten?
- Finansforetaksloven: Ikke et vilkår for å få en banktjeneste
- GDPR: Behandlingsgrunnlaget er nok avtale, evt. berettiget interesse
• Hvor langt må banken gå i å verifisere lovligheten av mottakers bruk
• Har partene felles behandlingsansvar?

-

"The Card Issuer grants Google an

Hva som er avtalt kan ha betydning
irrevocable, royalty-free,
Samme overordnede
formål
worldwide,perpetual
(to the
maximumbehandling
extent permitted
under
Banken muliggjør Googles
av data
applicable law)
andinteresse
licence to i Googles
Banken oppmuntrer/tilskynder
til right
og har
use the transaction data for the
behandling
following 12 purposes: …"
- Involvert i forskjellige stadier av behandlingen
- Uten betydning om banken har tilgang til Googles data
- Virkninger: Solidaransvar utad, rettigheter kan utøves overfor begge
parter, avtale om felles behandlingsansvar, mm.
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"The parties acknowledge
that each party is an
independent data
controller with respect to
each party's data
processing"
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