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Förslag till ändringar av SwedSecs regelverk  

 
Svenska Bankföreningen (”Föreningen”) har beretts möjlighet att yttra sig över ru-

bricerade remiss. Föreningen har följande kommentarer till de förslagna ändring-

arna;  

 

1.1 Nytt kapitel om personuppgiftsbiträde 

 

Avseende ändringsförslag angående 16 kap 2 §, ” vid bedömning av vad som är 

lämplig säkerhetsnivå ska dock beaktas att det är SwedSec som ansvarar för 

den tekniska driften av onlinetjänsten och att anslutet företags tillgång till online-

tjänsten normalt är begränsad till att med hjälp av dator med internetuppkoppling 

ha tillgång till och kunna ändra vissa personuppgifter. Det är t.ex. nödvändigt att 

anslutet företag har tillfredsställande rutiner för skydd av lösenord för inloggning 

till onlinetjänsten”. Föreningen vill framhålla följande; 

 

Det är bra att det tydliggörs att tillfredställande rutiner för skydd av inloggnings-

uppgifter och lösenord är just en sådan åtgärd. Vi tycker dock att det bör förtydli-

gas vad det kan vara förutom just det sagda. Eftersom SwedSec som ansvarar 

för den tekniska driften av onlinetjänsten torde det vara relativt begränsade öv-

riga åtgärder som kan komma i fråga varför en tydligare reglering är att föredra 

för att undvika osäkerhet om vad anslutna företag faktiskt behöver göra. 

 

Vidare önskas ett förtydligande avseende information till den registrerade vid per-

sonuppgiftsincident, se SwedSecs regelverk 16 kap. 11 § 2. I enlighet med 

GDPR artikel 34 är huvudregeln att det är den personuppgiftsansvarige 

(SwedSec) som har skyldighet att informera den registrerade om personuppgifts-

incidenten. Detta ansvar behöver förtydligas, även om anslutna företag rent prak-

tiskt kan få uppdraget att informera berörda personer om incidenten. 
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1.2 Differentiering av hur länge SwedSec sparar uppgift om disciplinpåföljd 

 

Det nya förslaget innehåller en ändring i 15 kap. 5 § som avser hur länge 

SwedSec ska spara uppgifter om disciplinpåföljd. Förslaget innebär att uppgift 

om återkallelse av licens eller tillfällig återkallelse av licens sparas i tre år, att var-

ning sparas i två år och erinran i ett år. Detta ska jämföras med nuvarande ord-

ning enligt vilken uppgift om disciplinpåföljd sparas i tre år oavsett vilken disciplin-

påföljd det rör sig om.  

 

Föreningen vill framhålla att uppgiften om disciplinpåföljd, oavsett art, är av stor 

relevans i ett rekryteringsförfarande. Det är institutets ansvar och skyldighet att 

göra en lämplighetsbedömning av personen vilket samtidigt inkluderar möjlig-

heten att i varje enskilt fall bedöma och ta hänsyn till regelöverträdelsens art. För-

eningen anser att information om disciplinpåföljd oavsett karaktär (såsom regel-

verket ser ut idag) är viktigt för att inte urholka syftet med SwedSec, nämligen att 

upprätthålla förtroendet för finansbranschen och verka för ett högt kundskydd. Ett 

led i detta är att fortsättningsvis kunna ställa höga krav på licenshavares regelef-

terlevnad. Föreningen anser därför att SwedSec inte bör ändra gällande regel 

utan behålla lagringstiden på tre år för samtliga disciplinpåföljder. 

 

1.3 Det disciplinära förfarandet och antal ledamöter i disciplinnämnden 

 

Enligt regelverkskommentaren till 12 kap. 15 § ska disciplinnämnden vid ärenden 

av principiell betydelse bestå av fem ledamöter varvid minst två av dem ska vara 

väl insatta i förhållandena på finansmarknaden. Enligt Föreningens mening är det 

av vikt att ett större antal ledamöter ska vara väl insatta i förhållandena på finans-

marknaden vid sådana principiella beslut. Ett minimum bör därför vara att en ma-

joritet av ledamöterna är väl insatta i förhållandena på finansmarknaden. 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 

 

 

 

 

Hans Lindberg Christopher Hamilton 


