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JD Høring EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Kunnskapsdepartementet viser til høringsbrev av 19. april 2012 vedrørende forslag fra
EU-kommisjonen til nye personvernregler.

Vi er i utgangspunktet positive til at Kommisjonen tar grep med sikte på å sikre at
borgerne får et tilfredsstillende personvern. Vi har likevel enkelte merknader til
forordningsforslaget.

Departementet viser dessuten til sitt innspill av 17. april som er sendt inn i forbindelse
med arbeidet i den interdepartementale arbeidsgruppen Justisdepartementet har
opprettet for å følge denne saken. Der pekte vi særlig på utfordringer ved forslagets
regulering av retten til å bli glemt i forslagets artikkel 17.

Behandlingsgrunnlag  — artikkel 9
Forslagets artikkel 9 oppstiller vilkår for når det som i dagens lov er betegnet som
sensitive personopplysninger kan behandles. Artikkel 9 bokstav g regulerer behandling
av slike opplysninger når det er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.
Dette behandlingsgrunnlag er ofte aktuelt for det offentliges behandling av
personopplysninger der selve behandlingen ikke fremgår direkte av loven slik at
artikkel 9 bokstav a kan sies å være oppfylt. Kunnskapsdepartementet mener det bør
avklares hvorvidt formuleringen i art. 9 nr 2 bokstav g "suitable measures to
safeguard...." innebærer en innstramming sammenliknet med dagens bestemmelse der
denne proporsjonalitetsvurderingen ikke fremgår direkte av ordlyden. En slik
innstramming kan få følger for dagens behandling av personopplysninger som
offentlige tjenestytere har ansvar for som et resultat av at de utfører lovpålagte
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oppgaver. Dette kommer på spissen når det er selve tjenesteytingen som er lovregulert
og ikke den naturlig følgende behandlingen av personopplysninger. Dette må også sees
i relasjon til forslagets artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Hvilken konsekvens har det for
eksempel at verken artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller formuleringen i artikkel 6 nr. 1
bokstav e "...in the exercise of officialy authority vested in the controller" finnes i
artikkel 9. Det vil for mange offentlige tjenester være helt naturlig å behandle sensitive
personopplysninger som ledd i sin tjenesteutøvelse uten at dette fremgår eksplisitt i den
aktuelle tjenestelovgivningen.
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