Sparbanken Skåne
som personuppgiftsansvarig.
I och med Sparbanken Skånes arbete med Dataskyddsförordningen (GDPR)
har vi haft anledning att göra en översyn av de tjänster som Sparbanken
Skåne tillhandahåller våra företagskunder och den roll vi har i och med
detta. Inte sällan överförs personuppgifter vid användning av dessa tjänster.
Centrala begrepp i denna diskussion är personuppgiftsbiträde samt personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som ensam eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen med, och medlen för, behandlingen av personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde däremot,
är den som endast behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, för de ändamål som den
personuppgiftsansvariga bestämt och enligt dennes instruktioner.
En bank måste inom ramen för sin verksamhet följa en rad lagkrav och föreskrifter. Förutom regler som styr verksamheten finns också långtgående krav exempelvis på penningtvättsområdet och i fråga om banksekretess. Det
ställs också krav på vilka interna regler, rutiner och processer en bank ska ha för att säkra en god intern styrning,
riskhantering och kontroll. Dessa krav omfattar även bankens personuppgiftsbehandling. När ett företag kontaktar banken för en offert om banktjänster eller ingår ett kundavtal med banken, bestämmer banken i normala fall
ändamålet med behandlingen av den information som ska samlas in, hur informationen ska användas samt hur den
ska lagras. Banken är därför normalt sett ansvarig för behandling av informationen om företagskunder, anställda
och anställda inom ramen för en kundrelation.

Vad gäller Sparbanken Skånes banktjänster har vi alltså ett självständigt ansvar för tjänsternas genomförande.
Banken, tillsammans med vår samarbetspartner Swedbank, har utvecklat tjänsterna och ansvarar för dessa samt
bestämmer hur tjänsterna kan användas och informationen lagras. Vi har, i egenskap av bank, en skyldighet att
uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss och bör med anledning av dessa inte agera på instruktion av annan.
Istället åligger det oss att agera självständigt avseende de tjänster vi i egenskap av bank tillhandahåller våra
kunder.
Sammantaget innebär detta att våra möjligheter att följa en enskild beställares krav är begränsade till följd av
tjänstens tekniska och organisatoriska förutsättningar samt de lagkrav som ställs på oss. Därav följer att det är
vi som bestämmer vilka personuppgifter som behöver behandlas och i vilket format.
Det som angivits ovan medför att vi, som huvudregel, inte agerar personuppgiftsbiträde utan är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs inom ramen för bankens banktjänster.
Vi anser dessutom att detta är en bedömning som övriga svenska banker delar för de banktjänster som de tillhandahåller på motsvarande sätt, d.v.s. en marknadspraxis för denna typ av banktjänster. Vi värdesätter våra
kunder och det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi ansvarar för inom ramen för våra företagtjänster
hanteras korrekt och att vi säkerställer detta genom att ta ansvar för de personuppgifter vi behandlar.

