Vilkår for bruk av Norges Banks internettbaserte system for Fauksjoner
Bankers adgang til F-lån og F-innskudd i Norges Bank er regulert i forskrift av 18.
desember 2019 nr. 2025 om adgang til lån og innskudd i Norges Bank med hjemmel i lov
21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 3-1
annet og femte ledd.
Disse vilkårene gjelder for bankenes bruk av Norges Banks internettbaserte system for Fauksjoner («F-auksjonssystemet»). Banken aksepterer disse vilkårene ved å returnere en
underskrevet versjon av vilkårene til likviditet@norges-bank.no.
1. Banken melder én eller flere superbrukere av F-auksjonssystemet til Norges Bank
på nærmere angitt måte.
2. Superbrukere administrerer hvem som til enhver tid kan bruke og dermed legge
inn bud i F-auksjonssystemet på vegne av banken. Det er bankens og
superbrukerens ansvar å slette brukere som ikke skal ha adgang til systemet.
Superbrukere er Norges Banks kontaktpersoner i banken.
3. Banken skal melde fra om endringer i hvem som er superbrukere til Norges Bank.
4. Superbrukere og brukere skal identifisere seg ved bruk av elektronisk ID. Dersom
superbrukers elektroniske ID har kommet på avveie, skal Norges Bank underrettes
om dette uten ugrunnet opphold.
5. I henhold til forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank er
avgitte bud bindende. Banken er bundet av bud avgitt av superbruker som er
meldt inn i henhold til punkt 1 og bruker som har blitt meldt inn i systemet av
bankens superbruker(e).
6. Norges Bank kan endre disse vilkårene med normalt én (1) måneds varsel. Hvis
Norges Bank anser det nødvendig, kan endringer bli satt i kraft med kortere
varslingsfrist. Varsel sendes til superbrukere og legges ut på Norges Banks
nettside for F-auksjon.
7. Brukervilkårene gjelder så lenge banken har en eller flere brukere med aktiv
brukerprofil som gir tilgang til Norges Banks internettbaserte system for Fauksjoner. Norges Bank kan på eget initiativ deaktivere bankens superbrukere og
brukere når det foreligger saklig grunn.
8. Norges Bank er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene til
superbrukere og brukere i Norges Banks systemer for Norges Banks formål ved
bruk av løsningen for F-auksjon. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, som vil bli
innhentet fra den enkelte superbruker og bruker i forbindelse med deres bruk av
systemet. Den enkelte bank er behandlingsansvarlig for sin behandling av
personopplysningene til sine superbrukere/brukere.

For banken:

.................

.......................................

Sted/dato

Signatur

Terms and conditions for use of Norges Bank’s online F-Auction
system
Banks’ access to F-loans and F-deposits is governed by the Regulation of 18 December
2019 No. 2025 on access to lending and deposit facilities at Norges Bank, pursuant to
Section 3-1, subsections 2 and 5, of Act No. 31 of 21 June 2019 on Norges Bank and the
Monetary System etc.
These terms and conditions pertain to banks’ use of Norges Bank’s online F-Auction
system (the “F-Auction system”). The bank accepts these terms and conditions by
returning a signed version of the terms and conditions to likviditet@norges-bank.no.
1. The bank shall notify Norges Bank of one or more super users of the F-Auction
system in a manner to be specified further.
2. As administrators, super users determine who at any given time may use and
thereby enter bids into the F-Auction system on behalf of the bank. It is the
responsibility of the bank and super user to delete users who are not to have
access to the system. Super users are Norges Bank’s contact persons in the
bank’s organisation.
3. The bank shall notify Norges Bank if there are changes in who are super users.
4. Super users and ordinary users shall identify themselves using an electronic ID. If
the super user’s electronic ID goes missing, Norges Bank shall be notified of this
without undue delay.
5. Pursuant to the Regulation on access to lending and deposit facilities at Norges
Bank, submitted bids are binding. The bank is bound by bids submitted by a super
user who is registered in accordance with point 1 and a user who had been
registered in the system by the bank’s super user(s).
6. Norges Bank may amend these terms and conditions with normally one (1)
month’s notice. If Norges Bank deems it necessary, amendments may be put into
effect at shorter notice. Notices will be sent to super users and posted on Norges
Bank’s F-Auction web page.
7. The user terms and conditions remain in force as long as the bank has one or
more users with an active user profile that provides access to Norges Bank’s
online F-Auction system. Norges Bank may on its own initiative deactivate the
bank’s super users and ordinary users if there are reasonable grounds for doing
so.
8. Norges Bank is the controller for the processing of super users’ and ordinary
users’ personal data in Norges Bank’s systems for Norges Bank’s purposes in
connection with the F-Auction solution. The grounds for processing personal data
is consent, which will be obtained from the individual super user and ordinary user
in connection with their use of the system. The individual bank is the controller for
its own processing of its super users’/ordinary users’ personal data.

For the bank:

.................

.......................................

Place/date

Signature

