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1 Definisjon og formål
Master List for pass og nasjonale ID‐kort (heretter kalt Master List) inneholder sertifikater
som bekrefter innhold i chip i elektroniske pass og nasjonale ID‐kort. Master List inneholder
sertifikater for alle elektroniske norske pass og norske nasjonale ID‐kort, men er ikke
uttømmende for utenlandske pass og utenlandske nasjonale ID‐kort.
Master List skal understøtte dokumentkontroll av norske pass/nasjonale ID‐kort og noen
utenlandske pass/nasjonale ID‐kort.
2 Virkeområde
Bruksvilkårene gjelder bruk av Master List.
Gjennom bruksvilkårene gis konsumenten rett til å benytte Master List. Med konsument
menes alle som laster ned Master List.
3 Tilgang
Master List ligger åpent tilgjengelig og kan tas i bruk av allmennheten, både innenlands og
utenlands.
4 Konsumentens plikter og ansvar
Konsumenten plikter å følge bruksvilkårene og aksepterer disse når Master List lastes ned.
Konsumenten plikter å følge norsk lov i prosesser tilknyttet bruk av Master List.
Konsumenten plikter å bruke politiets systemer på en aktsom og forsvarlig måte.
Unødvendig hyppig nedlastning av Mater List eller annen utilbørlig bruk er brudd på
brukervilkårene.
Konsumenten skal kun benytte Master List til det formålet som følger av bruksvilkårene.
Konsumenten er selv ansvarlig for å integrere Master List i egne systemer og at Master List
fungerer tilfredsstillende mot eget produksjonsmiljø.
Konsumenten dekker egne kostnader til tilpasning og tilrettelegging av egne systemer, samt
drift og videreutvikling av disse.
Konsumenten er ansvarlig for hvordan svar fra Master List tolkes, hva svar brukes til og
legger grunnlag for.
Konsumenten skal ikke bruke Master List på en måte som fremstår som villedende, og heller
ikke fordreie eller fremstille den uriktig.
Det er konsumentens ansvar å sørge for at det benyttes en tilstrekkelig oppdatert versjon av
Master List tilpasset konsumentens behov.
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Konsumenten skal ha nødvendig brukerstøtte for sine sluttbrukere.
5 Avvik og varsling
Dersom en konsument opplever at Master List er utilgjengelig eller inneholder feil, skal
konsument melde dette til politiet, se politiet.no.
Før feil meldes til politiet skal konsumenten, så langt det er mulig, sikre at årsaken ikke ligger
i egne systemer. Konsumenten plikter derfor å håndtere avviket innenfor egne
kvalitetsprosesser (rutiner for hendelseshåndtering).
Dersom feil og mangler avdekkes kan Master List bli utilgjengelig for en kortere periode.
6 Videredistribusjon
Konsumenten kan distribuere Master List videre til tredjepart. Konsumenten må gjøre
tredjepart oppmerksom på bruksvilkårene. Konsumenten må vise til politiet som kilde og
gjøre oppmerksom på at det kan finnes nyere versjoner av Master List.
Politiet som tjenesteeier skal ikke bli brukt for å gi støtte til, for å anbefale eller for å
markedsføre en konsument eller produkter eller tjenester som benytter Master List.
7 Brudd på bruksvilkårene
Ved brudd på bruksvilkårene kan politiet sperre tilgang til Master List for en kortere eller
lengre periode. I slike tilfeller har konsumenten plikt til, for egen regning, å avhjelpe sine
brukere med eventuelle ulemper frakoblingen måtte medføre.
Ved grove eller gjentatte brudd på bruksvilkårene kan konsumenten tape sin rett til å bruke
Master List for alltid.
8 Politiets ansvar
Politiet oppdaterer Master List ved behov.
Politiet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomiske tap som måtte oppstå som
følge av bruk av Master List eller i forbindelse med kopiering eller videre tilgjengeliggjøring
av denne. Dette gjelder også økonomiske tap som følge av at Master List er utilgjengelig.
9 Tjenestenivå (tilgjengelighet)
Master List forvaltes og tilgjengeliggjøres av politiet. Politiet skal tilstrebe at Master List har
høy tilgjengelighet.
10 Endring av bruksvilkår
Ved behov for endringer i bruksvilkårene vil det bli utarbeidet en ny versjon av dokumentet.
Bruksvilkårene vil være versjonert og datert.
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11 Endring av Master List API
Politiet kan lansere ny versjon av Master List API og eldre versjon av API kan bli avviklet.
Konsumenten er selv ansvarlig for å integrere mot ny versjon av API.

12 Personvern
Master List inneholder ingen personopplysninger.
Nedlastning av Master List logges av feilsøkings‐ og informasjonssikkerhetsformål.
Politiet lagrer loggene som inneholder IP‐adresse og tidspunkt for nedlastning av Master List
i 6 måneder og er behandlingsansvarlig for disse opplysningene.

