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Datatilsynets høringsuttalelse - forslag om å oppheve betjeningskrav for
solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Innledning

Vi viser til høringsbrev av 7. juli 2014 om forslag om oppheving av betjeningskrav for
solarier og altemative løsninger for å håndheve aldersgrensen.

Aldersgrensen ved bruk av solarium er per i dag 18 år. I høringsnotatet droftes løsninger for å
håndheve aldersgrensen dersom solariene skal være ubetjente. Datatilsynet vil i det følgende
kommentere forslaget om alderskontroll ved bruk av fingeravtrykk.

Forslaget om alderskontroll ved bruk av fingeravtrykk

Strålevernet foreslår som en av flere løsninger at alderskontroll kan gjøres ved bruk av
kundens fingeravtrykk. Strålevernet skriver at fingeravtrykk ikke i seg selv er en sensitiv
personopplysning, men at store deler av befolkningen trolig vil oppfatte den som
beskyttelsesverdig.

Datatilsynet deler Strålevernets oppfatning om at en stor del av befolkningen trolig vil
oppfatte sitt fingeravtrykk som beskyttelsesverdig. Fingeravtrykk regnes som et entydig
identifikasjonsmiddel og bruken er spesialregulert i personopplysningsloven § 12.

Personvernnemnda har behandlet spørsmål om lovligheten av bruk av fingeravtrykk ved
automatisert alderskontroll i selvbetjent butikk, se PVN-2011-11 Visma Retail. I korte trekk
gjaldt saken hvorvidt bruk av fingeravtrykk til alderskontroll av kunder for kjøp av
aldersregulerte varer, for eksempel alkohol og tobakk, var lovlig.

Personvernnemnda kom til at kontrollen med fingeravtrykk kunne tillates. Begrunnelsen var
at fingeravtrykket ikke ville brukes til identifikasjon av kunden, kun for en kontroll av om
kunden var over eller under 18 år. Det ville ikke skje noen behandling avpersonopplysninger
hos butikken og personopplysningsloven kom derfor ikke til anvendelse. Personvernnemnda
gikk nærmere inn på hvordan alderskontrollen måtte gjennomføres for å unngå behandling av
personopplysninger:
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Fingeravtrykket skal lagres som et templat (punktmonster) som ikke skal kunne
reverseres til et fingeravtrykk
Fingeravtrykket skal kun brukes til å verifisere at kunden er over 18 år —ikke til
identifisering av kunden (anonym verifisering av alder)
Fingeravtrykkene i registeret skal ikke være registrert på kundens navn, kun på
fødselsdato eller et enkelt ja/nei på om kunden er over 18 år.

Datatilsynet mener saken som har blitt behandlet i Personvernnemnda er klart parallell med
foreliggende høringssak. For å kunne bruke fingeravtrykk i alderskontroll av kunder i
solariene mener vi derfor at bruken må skje i samsvar med Personvernnemdas merknader. Det
vil si at fingeravtrykkene må lagres anonymt og som templat (punktmønster).

Av hensyn til informasjonssikkerhet i systemet vil Datatilsynet i tillegg anbefale at templatet
gjøres unikt for den enkelte solariumkjeden/selskapet. Dette kan gjøres ved kryptering.

Datatilsynet vil legge til at registrering av fingeravtrykk i saken som Personvernnemnda
behandlet, var frivillig. Kunden kunne som alternativ til å registrere sitt fingeravtrykk velge å
vise legitimasjon til betjeningen hver gang. Datatilsynet mener det samme bør gjelde ved
legitimasjonskontroll på solarium, forutsatt at manuell legitimasjonskontroll er mulig via et
dokumentkamera eller lignende. Fingeravtrykk regnes som sagt trolig som beskyttelsesverdig
av store deler av befolkningen. Registrering av fingeravtrykk vil av den grunn kunne
oppfattes som et uforholdsmessig inngrep i personvernet til den enkelte dersom den blir gjort
obligatorisk.

For øvrig har vi ingen merknader til høringsnotatet.
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