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Høring - EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til Justis- og bredskapsdepartementets brev datert 19.
april 2012 vedrørende ovennevnte høring.

LO støtter forslaget i artikkel 17 om retten for den enkelte innbygger til å slette opplysninger
om seg selv " retten til å bli glemt". Ikke minst vil dette være viktig med tanke på
opplysninger som publiseres på 1nternett.

LO støtter også forslaget i artikkel 23 om innebygget personvern " privacy by design".
Behandlingsansvarlig får etter dette en plikt til å iverksette tekniske så vel som
organisatoriske tiltak for å sikre et godt beskyttelsesnivå, også før behandlingen av
personopplysninger finner sted. Vi er tilfreds med at manglende etterlevelse av
bestemmelsene i denne artikkelen kan medføre økonomiske sanksjoner, slik det er foreslått i
artikkel 79 (6) (e).

Forordningsforslaget omhandler bestemmelser som skal medføre tilstrekkelig
databeskyttelsesnivå ved overføring av personopplysninger fra EU til tredjeland. LO er i
utgangspunktet skeptisk til avtaler som gjør det mulig å overføre personopplysninger fra EU
til tredjeland, og forutsetter at personopplysningsvernet sikres ved en streng praktisering av
forordningens bestemmelser om dette i kapittel V.

LO er opptatt av at personopplysningsvernet skal være reelt, også i arbeidslivet.
Etter vår oppfatning er gjeldende regelverk for arbeidslivet både uoversiktlig, fragmentert og
mangelfullt, noe som bidrar til å svekke arbeidstakernes personvern og arbeidsmiljø. Vi har
derfor stilt krav til regjeringen om et bedre regelverk, og i den sammenheng pekt på behovet
for en NOU. Det bør være en offentlig utredning med målsetting om å utvikle et konkret og
balansert regelverk som sikrer arbeidstakernes personvern i arbeidslivet.

For å sikre en regulatorisk praksis i Europa, foreslår EU-kommisjonen å etablere et eget
europeisk Datatilsynsråd " Data Protection Board". Slik forordningsforslaget nå foreligger, er
det bare tilsynsmyndighetene i medlemslandene som skal være representert i dette rådet.
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Ettersom EUs nye personvernlovgivning også vil gjelde for Norge, mener LO at norske
personvernmyndigheter bør bli representert i tilsynsrådet med fulle rettigheter.

På forbrukcrområdct blc dct i 2007 innført en samarbeidsforordning som pålegger samtlige
EU og EØS land å samarbeide i saker hvor det drives lovstridig markedsføring over
landegrensene. Dette har medført at Forbrukerombudet har fått større påvirkning og
innflytelse i saker hvor lovstridig markedsføring er rettet mot norske forbrukere fra
næringsdrivende i utlandet. LO mener at det bør vurderes en ording innenfor
personvernområdet, som vil sikre at norske personvernmyndigheter får samme representasjon
i tilsynsrådet som medlemslandene i EU. Selv om det er et rådgivende organ, vil det etter vår
oppfatning, få stor betydning for utvikling av praksis på området. Uten slik
påvirkningsmulighet fra norsk side, er vi redd for at Norge vil havne på sidelinjen i det
felleseuropeiske personvernarbeidet.

Saksbeh.: Marianne Svensli
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