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Høring vedrørende EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Vi viser til høring vedrørende EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler.

Brønnøysundregistrene er på generelt grunnlag positiv til denne forordningen og til at borgernes
personvern gjennom de foreslåtte tiltak styrkes.

1 begrunnelsen til forordningen heter det bant annet at manglende tillitt til at elektroniske tjenester
ivaretar personvernet på en god nok måte, kan få borgere til å være tilbakeholden med å ta i bruk
nye elektroniske tjenester, og dermed kan dette virke som en bremsekloss på nye innovative
løsninger og nye teknologier. Som registeretat, og som forvalter av Altinn-løsningen, er vi avhengig
av at næringsliv og borgere kan stole på oss og ha tillit til at vi behandler personopplysninger på en
god og sikker måte. Styrking av personvernet og borgernes rettigheter medvirker til å skape en slik
tillit.

Selv om forslaget i en del grad er formell regulering av prinsipper vi allerede etterlever, er det mulig
at den nye personvernforordningen kan få administrative og økonomiske konsekvenser for
Brønnøysundregistrene, spesielt med tanke på Altinn-løsningen. Alt etter hvordan reglene blir tolket
og anvendt i praksis, kan regler om for eksempel «innebygget personvern», varslingsplikt, innsyn,
rett til å bli glemt og så videre, gjøre at det blir nødvendig med endringer og tilpasninger i løsninger
og interne rutiner og prosedyrer. Dette vil kunne innebære økte arbeidsbyrder, og økt behov for
ressurser.

Det stilles konkret spørsmål om hvorvidt forordningen innebærer økte eller reduserte byrder for
næringslivet. På kort sikt vil regelendringer kunne innebære tilpasninger som øker den
administrative byrden. Forordningen er omfangsrik og komplisert, med mange kryssreferanser, og
det kan være vanskelig å finne alle bestemmelser som kan være relevante i et bestemt tilfelle.
Videre er det en fare for at man må leve med en usikkerhet omkring spørsmål som Kommisjonen
skal regulere i sekundærlovgivningen.
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På sikt vil det likevel kunne være grunn til å anta at enhetlig regelverk vil innebære fordeler for
næringsdrivende som opererer over landegrensene innenfor det indre marked.
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