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Remittering av Datainspektionens förteckning enligt artikel 35.4 i EU:s 
dataskyddsförordning 

 

Svenska Bankföreningen har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade 

förslag och önskar lämna följande kommentarer.  

 

Förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras enligt artikel 35(4)  

 

Angående sidan 2 har Bankföreningen ett antal kommentarer till de olika punkterna. 

I fjärde punkten står att ”uppgifter som är mycket personliga……….eller en bank som 

hanterar finansiella tjänster. ” Detta skulle kunna tolkas som att finansiella uppgifter 

alltid definieras som känsliga eller mycket personliga.  Det betyder då att bankerna 

träffas av denna skrivning och Bankföreningen undrar om detta verkligen är avsikten 

och är det då blir en rimlig bedömning av riskfrågan?  

 

I femte punkten står ”behandlar personuppgifter i stor omfattning”. Detta är en vag 

skrivning och effekten blir då att bankerna träffas av detta.  Är det avsikten och blir 

det en rimlig bedömning av riskfrågan? Bankföreningens förslag är att denna punkt 

stryks då punkten inte ger någon ledning vad som avses. I artikel 29-gruppens 

riktlinjer om konsekvensbedömningar (sidan 11) utvecklas mer vad som det handlar 

om och det blir en fråga för företagets dataskyddsansvariga att avgöra. 

 

I sjätte punkten står ”kombinerar personuppgifter från två eller flera behandlingar på 

ett sätt som den registrerade inte förväntar sig, till exempel när man samkör 

register”. Vad ligger i begreppet vad ”en registrerad inte förväntar sig”? Denna punkt 

om samkörningar av behandlingar är i princip omöjlig att tillämpa och borde därför 

strykas. Om punkten ska finnas kvar bör istället den skrivning som finns i artikel 29- 

gruppens riktlinjer (sidan 11) tas in istället. 

 

I nionde punkten föreslås att ordet ”hindrar” tas bort och att meningen istället ska 

lyda  ”på ett sätt som kan ha till konsekvens att den registrerade nekas att få tillgång 

till en tjänst…” 
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Exempel på behandlingar som kräver att konsekvensbedömning utförs 

Avsnittet Övrig privat sektor  

 

På sidan 4, andra punkten står som exempel när en ”bank… kontrollerar sina kunder 

mot en sanktionslista som innehåller uppgifter om personer misstänkta för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism”. 

 

Denna skrivning är inte helt korrekt och bör antingen tas bort eller ändras.   Reglerna 

om kontroll mot sanktionslistor är något helt annat än bankens arbete att förhindra 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Det handlar alltså om två helt olika 

regelverk som bankerna har att förhålla sig till. Sanktionslistor är m.a.o. normalt inte 

kopplade till penningtvätt eller finansiering av terrorism utan syftet med sådana listor 

är betydligt bredare. Sanktionslistor innehåller personer eller företag som banken är 

förbjudna att göra affärer med på grund att personen eller företaget är uppsatt på 

sanktionslista (EU:s) och i förekommande fall OFAC (av USA beslutade sanktioner). 

Om någon kommer upp på sanktionslista måste banken stoppa alla affärer med den 

personen/företaget oavsett orsak. Bankerna måste följa EU:s sanktioner och har 

inga legala möjligheter att beakta eventuella konsekvenser.  Bankerna för inga 

sanktionsregister utan gör kontroller mot sanktioner som beslutats av EU. Dessa 

sanktioner samlas till listor som bankerna kontrollerar sina kunder emot.  Listorna 

uppdateras löpande och bankerna måste därför göra kontrollerna regelbundet för att 

inte riskera att bryta mot någon sanktion.  

 

Det är något helt annat att banker (och övriga) har skyldighet att inhämta 

kundkännedom i enlighet med lag (2017:631) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism från alla personer som banken har för avsikt att göra affärer 

med i syfte att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism.  I förekommande 

fall måste bankerna även inhämta ytterligare information för ökad kundkännedom för 

att kunna hantera den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kunden 

medför. Om det finns misstanke ska anmälan göras omgående till Polisen för 

utredning. 

 

I artikel 29-gruppens riktlinjer sidan 10, punkten 1 nämns som exempel kriterier för 

när en konsekvensbedömning ska genomföras; ”när en bank granskar sina kunder 

mot en databas för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism”.   

Denna skrivning är dock något svårtolkad då bankerna inte använder sig av 

databaser för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De 

kundkännedomsuppgifter banken behandlar hämtas in från kunden själv eller från 

offentliga register. Omfattningen bestäms av de risker för penningtvätt och 

finansiering av terrorism som föreligger. Banken kan inte underlåta att utföra dessa 

kontroller.  
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Mot bakgrund av ovanstående är det svårt att se varför banken skulle behöva utföra 

en konsekvensbedömning i samband med kontroller mot sanktionslistor och i så fall 

på vad, då banken som nämnts ovan inte för något eget register och därmed inte 

genererar någon risk. När det gäller penningtvättskontroller så är det tvingande för 

bankerna (att inhämta kundkännedom) och även på detta område är det svårt att se 

på vad det behöver utföras en konsekvensbedömning. Bankföreningen anser därför i 

första hand att punkten bör strykas. Om punkten ska vara kvar behöver den 

förtydligas vad det behöver utföras en konsekvensbedömning på.  

 

Det framgår avslutningsvis av artikel 35 punkten 10 att det inte behöver utföras en 

konsekvensbedömning av dataskyddet om en sådan redan gjorts.  Det står dock 

också att en medlemsstat ändå kan bedöma att en sådan behövs. En fråga i detta 

sammanhang är om Datainspektionen har fått mandatet att göra denna bedömning?  

 

 

Svenska Bankföreningen 

 

 

Åsa Arffman                                               Agneta Brandimarti 

 

 

 


