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NTNU legger til grunn at retten til beskyttelse av personlige data er ikke absolutt, men må ses i en
samfunnsmessig sammenheng/kontekst og balanseres i forhold til andre lovregulerte rettigheter og
plikter som samfunnsborger, og ivaretakelsen av disse.
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Av reformutkastet fremgår at forordningen har som målsetting å styrke borgernes personvern samt
harmonisere og samordne europeisk personvernlovgivning for på den måten å skape grunnlag for
økonomisk vekst gjennom økt handel (online) over landegrensene. I følge utkastet er tillit til
internettløsninger en forutsetning for / nøkkel til økonomisk utvikling. Beskyttelse av personlige data
spiller derfor en sentral rolle i den digitale agendaen for Europa.

Rask teknologisk utvikling har gitt nye utfordringer også når det gjelder beskyttelse av
personopplysninger. Private selskap og offentlige myndigheter har gjennom dette fått muligheter for
dramatisk å øke omfanget av innsamling og spredning av data for egne formål — samtidig som
enkeltpersoner i stadig økende utstrekning legger ut personlige opplysninger om seg selv offentlig
tilgjengelig på nettet.

NTNU konstaterer at målsettinger og prinsipper i eksisterende rammeverk slik de fremgår av
Artikkel 6 i gjeldende personverndirektiv (95/46/EF) og som er gjennomført i
personopplysningsloven fortsatt gjelder. I EU — kommisjonens forslag til nye personvern-regler gis
imidlertid på en del områder nye retningslinjer som grunnlag for en mer enhetlig implementering og
oppfølging av retningslinjene i medlemslandene.

Hva de foreslåtte endringene vil få av konsekvenser for håndteringen av personopplysninger, vil
avhenge av dagens regelverk og praksis i de respektive medlemslandene og av hvor mange som vil
benytte seg av de utvidete rettighetene i det nye forslaget .
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Etter NTNUs oppfatning er EU — kommisjonens forslag til nye personvernregler i det vesentligste
innarbeidet i eksisterende personopplysningslovgivning her til lands — med Personopplysningsloven
og Helseforskningsloven med forskrifter som det overordnete rammeverket for behandling av
personopplysninger i forvaltning og forskning. Kommisjonens forslag vil etter dette heller ikke kreve
omfattende endringer i de institusjonelle retningslinjene som er utarbeidet i forhold til ovennevnte
lovverk. Ved NTNU gjelder dette «Retningslinjer for behandling av personopplysninger i
forvaltning og forskning» og «Helseforskningsportalen».

På enkelte områder gir imidlertid kommisjonens forslag enkeltpersoner utvidete rettigheter i forhold
til eksisterende lovgivning og praksis - noe som kan bli en ikke ubetydelig merbelastning for de
institusjoner som er primærinnsamlere og -brukere av personopplysninger for egne formål. Dette
gjelder spesielt den foreslåtte retten til dataportabilitet (Artikkel 18) og retten til å bli glemt (Artikkel
17).

Mens Artikkel 18 gir den enkelte utvidete rettigheter i forhold til å få utlevert sine personlige data og
eventuelt få overført disse til en tredjepart for eventuell videre bruk i en elektronisk strukturert form,
foreslås i Artikkel 17 at retten til fjerning av personlige data, som ikke lenger oppfyller nærmere
angitte krav til bearbeiding og bruk, styrkes. Av Artikkel 17 fremgår videre at ansvarlig
datainnsamler ved krav om fjerning av eller ved pålegg om restriksjoner på bruken av personlige
data forpliktes til - med alle rimelige midler - å sørge for at også kopier og lenker til data utlevert til
en tredjepart blir destruert i forlengelsen av et krav om fjerning av personlige data.

Sett i forhold til så vel kommisjonens klare målsetting om en friest mulig bevegelse av data for å
fremme utveksling av varer og tjenester innenlands og over landegrensene, krav hjemlet i
offentlighetsloven om tilgang til/ utlevering av persondata og Kommisjonens forslag i Artikkel 18,
vil forslagene i Artikkel 17 kunne bli ytterst krevende (og i verste fall umulig) å oppfylle — avhengig
av den fremtidige utviklingen på nettet. NTNU vil med henvisning til dette sterkt anbefale en
nærmere vurdering av konsekvensene av Artikkel 17, i det videre arbeidet med forordningsutkastet.

Som nevnt over er NTNU av den oppfatning at Kommisjonens anbefalinger i store trekk allerede er
implementert i eksisterende retningslinjer og praksis for behandling av personopplysninger i
forvaltning og forskning. På denne bakgrunn vurderes heller ikke Kommisjonens forslag til nye
informasjonsrettigheter spesielt krevende eller utfordrende i forhold til dagens praksis — med
utgangspunkt i dagens erfaringer med og omfang av denne type forespørsler.
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