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Høringsuttalelse - EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Medietilsynet viser til høringsbrev av 19. april 2012 fra Justis- og beredskapsdeparternentet
vedrørende EU-komrnisjonens forslag til en generell forordning om behandling og overføring
av personopplysninger (COM 2012-11 av 25, januar 2012). Ved høringen ønsker
departementet å få belyst konsekvensene av å gjennomføre forordningen i norsk rett, og
hvilke endringer som det eventuelt er ønskelig at norske myndigheter arbeider for i den videre
lovgivningsprosessen i EU.

Medietilsynet har i uttalelsen særlig fokusert på Medietilsynets ansvar knyttet til beskyttelse
av barn og unges mediebruk.

Medietilsynet har følgende merknader og kommentarer til høringen:

• Artikkel 8 paragraf 1 omhandler behandling av persondata fra barn under 13 år og
behovet for samtykke fra foreldre. Etter Medietilsynets oppfatning er det viktig å
fremme god informasjon og veiledning til foreldre til alle mindreårige (under 18 år) og
ikke fravike grunnprinsippet om foreldresamtykke ved inngåelse av avtaler
(kontraktsinngåelse) ved opprettelse av brukerprofiler i kommersielle
informasjonstjenester (information society services).

• Medietilsynet støtter EU-forordningens grunnprinsipp om "retten til å slette eller endre
opplysninger" slik det fremkommer i artikkel 17 og i fortalens punkt 53.
Medietilsynet mener dette grunnprinsippet bør ha anvendelse for alle brukere av
online-tjenester som krever innsamling av personopplysninger. Dersom mindreårige
skal benytte informasjonstjenester som krever innsamling av personopplysninger bør
prinsippet om minst mulig innsamling av personopplysninger legges til grunn. I tillegg
bør foreldres/foresattes eksplisitte rett til å kunne kreve sletting/endring av
personopplysninger på vegne av egne barn inntas i artikkel 17.

• Artikkel 52 omhandler tilsynsmyndigheten oppgaver og paragraf 2 fremhever
tilsynsrnyndighetens ansvar for å styrke offentlighetens kjennskap til risiko, regler,
garantier og rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger med
særlig fokus på aktiviteter som er direkte rettet mot barn. Medietilsynets Trygg bruk-
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senter har et utbredt nettverksarbeid i Norge hvor vi samarbeider med bl.a.
Datatilsynet og NorSIS' slettmeg.no tjeneste. Medietilsynet opptatter artikkel 52 som
en klar oppfordringer til å styrke samarbeidet og informasjonsarbeidet på dette feltet
og vi er beredt til å møte denne oppfordringen.

Det er videre viktig at man ved gjennomføringen av EU-forordningen søker å få et regelverk
som er egnet til å ivareta barn og unges forutsetninger, inkludert foreldreretten, slik at
informasjonstjenester (information society services) utformer gode rutiner og prinsipper for
både samtykkeinnhenting og utforming av tjenesten på en måte som gjør den lett å forstå og
lett å finne fram til informasjon og innstillinger knyttet til håndteringen av
personopplysninger.
Dette omtales i generelle vendinger i artikkel li, paragraf 2 og fortalens punkt 46 om
transparens men etter Medietilsynets oppfatning bør dette fremkomme enda tydeligere i
forordningen.

Medietilsynet har ingen øvrige merknader eller kommentarer til høringen.
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