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NOU 2013:1 Det livsåpne samfunn - Datatilsynets høringsuttalelse

Datatilsynet viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2013, hvor det bes om
innspill på NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Datatilsynet er positivt til at hensynet til personvernet har vært en del av utvalgets mandat, og
at dette hensynet har blitt vektlagt i utformingen av utvalgets forslag.

Utredningen er meget omfattende, og Datatilsynet har av ressurshensyn ikke hatt mulighet til
å gjennomgå dokumentet i sin helhet. Datatilsynet har vurdert at innholdet i utredningens
kapittel 25 har personvernmessige sider, og forlagene i dette kapittelet er derfor vurdert.

Kapittel 25 omhandler medlemskap og telling av tilskuddsberettigede.

Det er tillatt å behandle personopplysninger dersom kravene i personopplysningsloven er
oppfylt. Behandlingen må blant annet ha et konkret og angitt formål og det må foreligge
behandlingsgrunnlag. I tillegg må behandlingen av opplysningene må være nødvendig og
relevant for å oppnå det angitte formålet.

Utvalget foreslår at det skal strammes inn på dagens ordning hvor det utleveres opplysninger
om dobbeltregistrerte medlemmer til de trossamfunnene personene er registrert i, slik at
trossamfunnene ikke vil få personopplysninger —kun antallet dobbeltregistreringer.
Datatilsynet ser at et slikt forslag kan ha positive virkninger for personvernet til de enkelte
medlemmene. Samtidig stiller personopplysningsloven § 11 krav om til at opplysningene som
behandles skal være korrekte og oppdaterte og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig
for å oppnå formålet med behandlingen. Dersom utvalgets forslag innføres, vil ikke
trossamfunnene ha mulighet for å korrigere sine medlemslister og det er nærliggende å anta at
dobbeltregistreringene ikke vil bli korrigert.

Dette kan etter Datatilsynets oppfatning tilsi at det bør utleveres opplysninger om hvilke
medlemmer som er registrert dobbelt slik at trossamfunnene kan sikre at kravet til korrekte og
oppdaterte opplysninger ivaretas. De opplysningene som utleveres må imidlertid begrenses til
det som er nødvendig for å identifisere medlemmene, og Datatilsynets oppfatning er at det for
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