
1             

Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger 

Complianceseminar VFF 1. september 2015 
Cecilie Kvalheim 

 



2             

• Fondsforvaltningsselskaper samt AIF-forvaltere 
 

• Med og uten konsesjon til å yte investeringstjenester 
‒ investeringsrådgivning 
‒ aktiv forvaltning 

 
• Ulike krav til oppbevaring av ulike typer kunderelaterte 

opplysninger i særlovgining 
 

• Restriksjoner knyttet oppbevaring og bruk 
 

• Plikt til å slette opplysninger etter en viss tid og til å ha 
rutiner for dette 

Hvem og hva snakker vi om? 
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• Informasjon knyttet til tegnings- og innløsningskrav for 
verdipapirfond 
‒ skal oppbevares i minst 5 år, vpf. § 2-18 jf § 2-17 

• fond, andelsklasse, person som inngir eller 
formidler krav, person som mottar krav, dato og 
tidspunkt, betalingsvilkår og – måte, type krav, dato 
for gjennomføring av krav, antall andeler, tegnings-
/innløsningskurs, samlet verdi + bruttoverdi krav 

‒ Finanstilsynet kan pålegge lengre periode i særlige 
tilfeller 

 
• Egnethetstest ved markedsføring av AIF til ikke-profesjonelle 

‒ skal oppbevares minst 5 år, AIFl. § 7-4 
 

Oppbevaringsplikt: Verdipapirfond- og AIF-lov 
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Foretak som yter investeringsrådgivning og/eller aktiv forvaltning: 
 

• Lister over utførte investeringstjenester 
• Dokumentasjon for utført egnethetstest 
• Eventuelle sluttsedler 

‒ skal oppbevares i minst 5 år 
 

• Kundeavtaler og vilkår som viser foretakets og kundens 
rettigheter og forpliktelser 
‒ skal oppbevares "så lenge kundeforholdet varer" 
‒ Finanstilsynet kan pålegge lengre periode i særlige tilfeller 
‒ når er kundeforholdet avsluttet ? 

• innløst alle fondsandeler 
• sagt opp aktiv forvaltningsavtale 
• passivitet – investeringsråd ? 

– beror på foretakets erfaring (5 år?) 
 

Oppbevaringsplikt: Verdipapirhandellov og - forskrift 
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• Registreringspliktige opplysninger om kunden 
• Legitimasjon som bekrefter kundens identitet 
• Dokumentasjon av reelle rettighetshaveres identitet 
• Informasjon om kundeforholdets formål og art 

‒ skal oppbevares i 5 år etter at "kundeforholdet er 
avsluttet" 

• minimum: innløsning + 5 
• minimum: avvikling av aktiv forvaltningsavtale + 5 
• hva med passivitet ? 5 år (?) + 5 = 10 ? 
 

• Dokumentasjon av undersøkelser mistenkelige transaksjoner 
‒ skal oppbevares minst 5 år etter gjennomført 

transaksjon 

Oppbevaringsplikt: Hvitvaskingslov 
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• Dokumentasjon som viser grunnlag for kontohavers status som 
"amerikansk kontohaver" eller ikke 
‒ skal oppbevares i 5 år etter utløpet av inntektsåret 

kontohavers status ble vurdert 
• samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 

‒ "foretak underlagt hvitvaskingsloven kan bygge på all 
informasjon den har innhentet i henhold til 
hvitvaskingsloven" 

• Høringsnotat fra SKD 
‒ notere hvilke dokumenter som er lagt til grunn ved 

gjennomgangen 
• signert egenerklæring skal vedlegges og lagres 
• original, kopi eller elektronisk lagring tilstrekkelig 
• muntlige opplysninger fra kontohaver akseptabelt 

‒ veiledning fra SKD 
• OECD – Common Reporting Standard i 2017 

 
 

Oppbevaringsplikt:  "FATCA-regelverk" 
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• Regnskapsmateriale knyttet til utførte transaksjoner med 
kunde/investor 
‒ kundes navn, kundes kode, dokumentasjonsdato, 

dokumentasjonshenvisning, inn-/utgående saldo 
‒ omfatter deler av oppbevaringspliktig dokumentasjon etter 

hvitvaskingsloven – men ikke fullt sammenfall 
• Skal oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt 
• Tidligere: 10 års oppbevaringsplikt 
• Overgangsregel:  

‒ Transaksjoner foretatt før 1. febr. 2014: fremdeles 10 år 
‒ Nye transaksjoner etter 1. febr. 2014: oppbevares i 5 år 
 

• For transaksjoner omfattet av 10 års-regelen: 
‒ 5 år lenger enn oppbevaringskravene knyttet til innløst 

fondsandeler og avviklet aktiv forvaltningsavtale 
‒ mulig sammenfall ved kundeforhold bortfalt ved passivitet ? 
‒ NB! ikke samme formål som øvrige oppbevaringsplikter 

 
 

Oppbevaringsplikt:  Bokføringslov- og forskrift 
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• Dokumentasjon som skal oppbevares etter hvitvaskingslov 
‒ skal oppbevares på betryggende måte og 
‒ beskyttes mot uautorisert tilgang fra uvedkommende 
 

• Dokumentasjon av tegnings-/innløsningskrav etter vpff. + 
• Dokumentasjon som er oppbevaringspliktig etter vphl./vpf.: 
 

‒ skal oppbevares på medium som ikke gjør det mulig å 
manipulere eller endre opplysningene illegitimt 

‒ eventuelle rettelser/endringer må være sporbare 
‒ Finanstilsynet må til enhver tid kunne få tilgang til 

opplysningene og kunne rekonstruere hvordan 
transaksjoner har vært behandlet 

Hvordan skal opplysningene oppbevares ? 
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• IKT-forskriften: Skal fastsette overordnede mål for 
sikkerhetskrav og sikring av informasjon - utpeke en person med 
ansvar for IKT-sikkerhet 

• Gjennomføre risikoanalyse  årlig 
‒ når behandler vi personopplysninger? 
‒ hvem trenger tilgang til informasjonen hos oss? 
‒ hva er risikoen hos oss for at noen uvedkommende (internt 

og eksternt) får tilgang (konfidensialitet) til disse eller at 
informasjon manipuleres/slettes (integritet)? 

‒ klare tiltak og ansvarsfordeling som resultat av risiko 
analysen  

• Skal ha prosedyrer for å sikre uautorisert tilgang til informasjon 
• Hva er akseptabelt risikonivå hos oss ift bruk av systemene? 
• Kombinasjon risikoanalyse + tiltak = vår risikoappetitt 

 

Hvordan skal opplysningene oppbevares ? (forts.) 
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• Personopplf.: krever gjennomføring og dokumentasjon av 
planlagte og systematiske tiltak for informasjonssikkerhet og 
oppfyllelse av POL.s øvrige krav 

• Sammenheng med IKT-forskriften 
 
• Nødvendig dokumentasjon/rutiner etter POL. og forskrift: 

‒ noe som viser hvilke opplysninger som behandles for 
hvilke formål i henhold til hvilke hjemler 

‒ sletterutiner 
‒ håndtering av begjæringer om innsyn og informasjon 
‒ bruk av databehandlere 
‒ hvordan informasjonsplikten oppfylles 
‒ vurdering av melde- og konsesjonsplikt 

 

Hvordan skal opplysningene oppbevares ? (forts.) 
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• JA ! Føringer i Personoppl. og Markedsføringslov 
• Kundeopplysningene kan benyttes til å oppfylle opprinnelig 

avtale/formål 
‒ Annen bruk avhengig av lovhjemmel eller samtykke 

• Markedsføring til fysiske personer pr. epost og SMS krever i 
utgangspunktet eksplisitt samtykke 

• Unntak i eksisterende kundeforhold for like eller lignende 
produkter og tjenester 
‒ krever at forhåndsinformasjon er gitt til kunden 
‒ reservasjonsrett for kunden hver gang det markedsføres 
‒ begrenset til aktivt kundeforhold og omfatter ikke 

tredjeparters produkter 
• Aktivt forhåndssamtykke – kan gi rett til videre markedsføring 
• Egen åpning i FATCA regelverket for bruk av informasjon 

innhentet i hvitvaskingskontroll 
 

 

Begrensninger knyttet til bruk av opplysningene ? 
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• JA! 
 

• Hvitvaskingsloven har spesifikke regler 
‒ gjelder opplysninger om alle kunder (personkunder og 

selskaper) 
• kundekontroll dokumentasjon og 

registreringspliktige opplysninger 
• opplysninger om mistenkelige transaksjoner 

‒ sletteplikt for hva kundeopplysningene senest 1 år etter 
opphør av oppbevaringsplikten på 5 år 

• siste fondsinnløsning + 6 år ? 
• avviklingsdato aktiv forvaltningsavtale + 6 år ? 
• passivitet investeringsrådgivning  5 år + 6 ? 

Krav om sletting av kundeopplysninger 
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• POL. krever sletting av personopplysninger når ikke lenger 
nødvendig eller lovpålagt å oppbevare informasjonen ift 
opprinnelig formål 
 

• NB! Utfordring der ulike krav til oppbevaringstid for samme 
type informasjon men for ulike formål 
‒ kan ikke bare se hen til den lengste fristen 
‒ kan være nødvendig å flytte/slette informasjon som ikke 

lenger trenger oppbevares for opprinnelig formål  
• forhindre bruk til opprinnelig formål 

‒ suksessiv sletting for å ivareta kryssende hensyn? 
‒ ved tvil: dokumenter en begrunnet vurdering 
 

• NB! Man må ha dokumenterte sletterutiner for å kunne 
overholde kravene i POL. 

Krav om sletting av kundeopplysninger (forts.) 
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Kontaktinformasjon 

OSLO 
Tel +47 22 82 75 00  
Fax +47 22 82 75 01  
oslo@wr.no 
 
 
BERGEN 
Tel  +47 55 21 52 00 
Fax  +47 55 21 52 01  
bergen@wr.no 
 
 

KOBE  
Tel +81 78 272 1777 
Fax  +81 78 272 1788 
kobe@wr.no 
 
 
SHANGHAI  
Tel  +86 21 6339 0101 
Fax  +86 21 6339 0606 
shanghai@wr.no 
 
 
 

LONDON 
Tel +44 20 7367 0300 
Fax +44 20 7367 0301 
london@wr.no 
 
 
SINGAPORE 
Tel +65 6438 4498 
Fax +65 6438 4496 
singapore@wr.no 
 
 

www.wr.no 

Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk 
rett. Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den. 
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