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•

Advokat / partner Bjørn Ofstad, Deloitte Advokatfirma AS

•

Tema; Guidelines fra EDPB om forholdet mellom PSD2 og GDPR
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Kort om PSD2

Payment Services Directive nr. 2
•

Regulering av betalingstjenester i EU

•

Omfatter betalingstjenester til både forbrukere og virksomheter, tilgang til kontoer,
uttak osv.

•

Regulerer ikke kun banker, men også tilbydere av betalingstjenester

•

Muliggjør tilgang til bankopplysninger via nye/andre tjenester

•

Andre tilbydere enn banker kan tilgjengeliggjøre kontoinformasjon

•

Gir økt konkurranse om å tilby gode tjenester for forbruker og virksomheter

•

Setter klare krav til sikkerhet
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Kort om PSD2 forts. - definisjoner

Account Information Service Provider’ (‘AISP’)’ refers to the provider of an
online service to provide consolidated information on one or more
payment accounts held by the payment service user with either another
payment service provider or with more than one payment service
provider;
• Opplysningsfullmektig
• Eksempelvis: Oversikt over kontoer, lån, forbruk etc.

‘Account Servicing Payment Service Provider’ (‘ASPSP’) refers to a payment

service provider providing and maintaining a payment account for a payer;
• Eksempelvis – Bank

‘Payment Initiation Service Provider’ (‘PISP’) refers to the provider of a
service to initiate a payment order at the request of the payment service
user with respect to a payment account held at another payment service
provider;
• Betalingsfullmektig
• Eksempelvis – “VIPPS”
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Kort om PSD2 forts.

Et typisk PSD2 oppdrag
•

Bankkunde inngår avtale med PISP/AISP

•

PISP/AISP skaffer seg tilgang til bankkundens transaksjons- og personopplysninger (pluss
silent party data) via bankens API

•

PISP/AISP utfører instruks, som igjen betyr behandler personopplysninger etter avtale med
kunden. Dette kan eksempelvis være å utføre en betaling etter fullmakt, henter ut
transaksjonsopplysninger mv.

•

PISP/AISP avslutter oppdraget
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Nye retningslinjer fra The European Data Protection Board (EDPB)
“Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR”

Hvorfor er dette interessant?

Hvorfor er dette vanskelig?

Hva gir retningslinjene veiledning om?

•

Regelverkene har ulike formål

•

Delvis motstridende interesser

•

Behandlingsgrunnlag

•

GDPR: Generell personvernlovgivning
med bredt virkeområde

•

Innovasjon og digitalisering v.s.
personvern

•

Samtykke

•

Behandling av sensitive
personopplysninger

•

Formålsbegrensning og forenlig
videre bruk

This is dummy text it is not here to be read this is
dummy text it is not here to be read

•

Sikkerhet

This is dummy text it is not here to be read

•

Profilering

This is dummy text it is not here to be read

=> “Bare” retningslinjer?

• This is dummy text it is not here to be read

• be read

• This is dummy text it is not here to be read

• This is dummy text it is not here to be read

• This is dummy text it is not here to be read

• This is dummy text it is not here to be read

Third level
• PSD2: Betalingsdirektiv med formål å
• Fourth
Personopplysninger
en forutsetning
level
øke konkurranse, bedre samhandling,
for å gjennomføre PSD2
Fifth level
styrke sikkerhet osv.
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Innholdet i retningslinjene - behandlingsgrunnlag
Behandlingsgrunnlag
•

Viktigste behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 (b) oppfylle kontrakt med den registrerte

•

Egne retningslinjer fra EDPB (2/2019) for spesifisering og
tolkning av dette behandlingsgrunnlaget

•

Det sentrale vurderingsmomentet er;
«controllers have to assess what is objectively necessary for
the performance of the contract”
“The controller should be able to demonstrate how the
main object of the specific contract with the data subject
cannot, as a matter of fact, be performed if the specific
processing of the personal data in question does not occur”

•

Åpnes opp for behandling basert på berettiget interesse
dersom formålet er å forhindre bedrageri, men;
“Processing activities for the purpose of fraud prevention
should be based on a careful case by case evaluation by the
controller, in accordance with the accountability principle”
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Innholdet i retningslinjene – behandlingsgrunnlag forts.

Viderebehandling av personopplysninger
•

Regulert i PSD2 artikkel 66 (3) (g) og 67 (2) (f)
“PISP shall not use, access or store any data for purposes
other than for the provision of the payment initiation
service as explicitly requested by the payer” “AISP shall not
use, access or store any data for purposes other than for
performing the account information service explicitly
requested by the payment service user, in accordance with
data protection rules”.

•

Viderebehandling kan kun gjennomføres ved samtykke og
ikke ved kompatibilitetsvurdering.

•

Unntak: Unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett
kan gi grunnlag for viderebehandling, eksempelvis regler
knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering
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Innholdet i retningslinjene – tilgang til opplysninger / samtykke
Tilgang til personopplysninger
• Artikkel 66 (1) og 67 (1) i PSD2: Banker er forpliktet til å gi tilgang til
personopplysninger for å kunne benytte tjenester som Vipps og SPARE-appen.

• Behandlingen/overføringen som gjennomføres av banken i denne forbindelse er
basert på hjemmel i lov, jfr. GDPR artikkel 6 (1) (c)

Samtykke – etter GDPR og PSD2
Samtykke etter GDPR:
• GDPR art. 4, med fire sentrale vilkår : Frivillighet, spesifikt, informert og utvetydig

• Tilleggskravene i GDRP art. 7 med krav til «eksplisitt» samtykke ved særlig kategori
av personopplysninger (GDRR art. 9)
• Eksplisitt samtykke bør gjennomføres ved skriftlighet, hvor det samtykkes til
spesifikk behandling av personopplysninger.
• Retningslinjene viser til øvrige generelle retningslinjer knyttet til samtykke
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Innholdet i retningslinjene – tilgang til opplysninger / samtykke forts.
Samtykke under PSD2;
•

PSD2 art. 94 (1): Behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med

«EU data protection law»
•

I utgangspunktet GDPR art. 6 (b) som er det sentrale behandlingsgrunnlaget.

•

PSD2 art. 94 (2) er ikke et selvstendig behandlingsgrunnlag, men tilleggskrav - «additional
requirement of a contractual nature” og «“Explicit consent” referred to in Article 94 (2) PSD2
is a contractual consent.”.

•

Eksplisitt samtykke er følgelig ikke det samme i de to regelverkene. For å oppfylle kravene i
PSD2 art. 94 (2) skriver EDPB at avtalen med den registrerte:
•

«must be made fully aware of the specific categories of personal data that will be
processed. Further, they have to be made aware of the specific (payment service) purpose
for which their personal data will be processed and have to explicitly agree to these clauses.
Such clauses should be clearly distinguishable from the other matters dealt with in the
contract and would need to be explicitly accepted by the data subject”.

Formålet med denne reguleringen er at for at eksempel Vipps skal kunne gjennomføre sine
tjenester, så er de avhengig av å få tilgang til personopplysninger fra bankene. Dersom det
foreligger slikt samtykke inkludert i kontrakten, så er bankene forpliktet til å utlevere denne
informasjonen. EDPB presisere for øvrig at vilkårene for hva som anses som et «eksplisitt»
samtykke bør tolkes i lys av tilsvarende vurderinger som etter GDPR.
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Innholdet i retningslinjene – Silent party data

Behandling av «Silent party data»
•

“personal data concerning a data subject who is not the user of a specific payment service
provider, but whose personal data are processed by that specific payment service provider for
the performance of a contract between the provider and the payment service user”

•

Eksempel: Person A benytter SPARE-appen. I denne appen vil det innhentes informasjon om
transaksjonshistorikk for denne personen. Denne informasjonen vil kunne inneholde
informasjon om person B som person A har sendt eller mottatt penger fra, eksempelvis
kontonummer.

•

EDPB viser til at aktuelt behandlingsgrunnlag for slik behandling vil være berettiget interesse
etter artikkel 6 (1) (f):
− «could thus be the legitimate interest of a controller or a third party to perform the
contract with the payment service user. The necessity to process personal data of the silent
party is limited and determined by the reasonable expectations of these data subject”

Viderebehandling av personopplysninger av silent party data:
•

Samtykke fra disse personene ikke er aktuelt eller praktisk gjennomførbart

•

Kompatibilitetsvurdering etter artikkel 6 (4) kan ikke benyttes som gyldig grunnlag, fordi:

− Ingen relasjon til «silent parties»
− «Silent parties» har ikke noen grunn til å forvente videre behandling
− «Silten parties» er i mange tilfeller ikke klar over at data behandles
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Innholdet i retningslinjene – særlig kategori av personopplysninger

Behandling av særlig kategori personopplysninger
•

Transaksjonshistorikk medfører med stor grad av sannsynlighet behandling av særlig kategori
personopplysninger.
•

•

Eksempelvis: transaksjoner til religiøse menigheter og transaksjoner til helserelaterte
butikker.
I PSD2 er det «sensitive payment data» som er underlagt særlige krav. Dette er definert som:

•

“data, including personalized security credentials which can be used to carry out fraud”

•

Ikke samme definisjon som «særlig kategorier» i GDPR. Reglene i GDPR art. 9 kommer til
anvendelse også for PDS2. Dersom ingen av unntakene i GDPR art. 9 (2) foreligger, så er
behandlingen ulovlig.

•

EDPB viser til at det i hovedsak kun er GDPR art. 9 bokstav a (samtykke) og bokstav g (allmenn
interesse) som er aktuelle unntak i denne sammenheng. For det tilfelle at dette ikke foreligger,
så er EDPB sin anbefaling at:
•

“payment service providers may explore the technical possibilities to exclude special
categories of personal data and allow a selected access, which would prevent the processing
of special categories of personal data related to silent parties by TPPs”.
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Innholdet i retningslinjene – noen grunnprinsipper

Grunnprinsipper – GDPR art. 5
•

Avslutningsvis viser EDPB til prinsippene i art. 5, og gjennomgår kort hva som ligger i disse. De trekker blant annet frem at det er krav
om privacy by design, dataminimering og lagringstid. Det foreslås at det legges inn filtre slik at unødvendig informasjon ikke behandles,
særlig hva gjelder silent parties

Sikkerhet
Text
•
•

«violation of financial personal data “clearly involves serious impacts in the data subject’s daily life” and quotes the risks of payment
fraud as an example”.
Third level
EDPB utdyper videre at

•

Eksempelvis: Strengekrav til autentiseringsløsninger for kundene og høy standard på sikkerhetsnivået på det tekniske utstyret som

Fourth level
“As the processing of financial data is connected to a variety
of severe
Fifth
levelrisks, the security measures must be accordingly high”

benyttes: Strenge krav til autentiseringsløsninger for kundene og høy standard på sikkerhetsnivået på

det tekniske utstyret som benyttes.

Profilering
•
•
•
•

Det kan forekomme ved at data brukes til å vurdere finansielle transaksjoner
Fremhever viktighet av tilstrekkelig og god informasjon til de registrerte
Også viktig å vurdere om det foreligger automatiserte avgjørelser, og om disse i så fall er innenfor regelverket og GDPR art. 22
Henviser til WP29-gruppens «Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation
2016/679” som relevant for vurderingen

Text
Text
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