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Høringsuttalelse - Utkast til ny personopplysningslov -
gjen nomfør¡ n g av personvernforord ni ngen

Det vises til høringsbrev av 6. juli 2Ol7 '

pSTs behandling av personopplysninger reguleres i all hovedsak av lov om behandling av
opplysninger i politiet og påtalemyndigheten av 28. mai 201 0 nr 16 og lov om
fdreóVgge-nde sikkerhetãtjeneste av 20. mars 1998 nr. 1 0. Forordningen har således
Oegreris;t anvendelse foipSts virksomhet. Vi ønsker imidlertid å knytte enkelte
kommentarer til lovforslaget og forordningen som sådan.

Forordningen har ikke særlige bestemmelser om kameraovervåking, noe som betyr at de
alminneligL behandlingsreglene må legges til grunn. Det er departementets vurdering at
man i begrenset grad

-kan gi nas¡onale iegler óm kameraovervåking med et helt generelt
anvendelsesområde, jf. punkt 34.3,1 . Departementet ber likevel om høringsinstansenes
tilbakemelding på om det bør fastsettes spesifikke regler innenfor rammene av artikkel 6'

pST har i tidligere korespondanse orientert departementet om behovet for å få tilgang til
billedopptaki forebyggende arbeid. Etter dagens lovgivning, er behandlingsansvarliges
adgang til å utlevere billedopptak til politiet begrenset til situasjoner hvor opptaket skal
brukes ved etterforskning av straffbare handlinger, jf. personopplysningsloven 5 39' Et

slikt forbud videreføres ¡[t<e iforslag til ny persónopplysningslov på generelt grunnlag'
Spørsmålet blir da om en utlevering av personopplysninger kan hjemles i forordningens
aiminnelige behandlingsregler, Oå¿e t¡l bruk i etterforskning og politiets forebyggende
arbeid. PST mener det ville være hensiktsmessig om departementet tar stilling til den
faktiske konsekvensen av denne endringen i forarbeidene til ny lovgivning, all den tid
kameraovervåt<ing er gjenstand for særskilt regulering p.t.

I forslag til ny personopplysningslov $ 19 gis det utfyllende bestemmelser om
Datatilsynets kompetanse og tilgang til opplysninger. I bestemmelsens 3. ledd presiseres

det at forordningens artikkel 58 nr. 1, som regulerer Datatilsynets
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undersøkelsesmyndighet, ikke kommer til anvendelse ved behandling av opplysninger
som er nØdvendig av hensynet til rikets sikkerhet m'v.

Gjennom sitt arbeid samarbeider PST med en rekke behandlingsansvarlige som er
underlagt Datatilsynets tilsynsmyndighet, eksempelvis politiet, teleoperatører, NAV, UDI
og andré offentlige aktører. Som ledð i dette samarbeidet vil det også utveksles
informasjon til PST, eller PST vil ha direkte tilgang til opplysningene hos den enkelte
behandlingsansvarlige. I slike tilfeller vil det nødvendigvis finnes spor hos
behandlingsansvarlige som viser PSTs interesse og fokus, for eksempel i logger eller
dokumentasjon på oversendelse. I lys av PSTs mandat vil dette være opplysninger som
behandles av hensyn til rikets s¡kfeihet. Opplysningene kan av den grunn også være
gradert etter sikkerhetslovens regime, slik at tilgang krever at kontrollmyndigheten
õppfyller kravene for håndtering av sikkerhetsgraderte opplysninger. PST legger derfor til
grunn at unntaket i utkastes $ 1 9, 3. ledd innskrenker Datatilsynets myndighet til ã

[ontrollere behandling av disie opplysningene. Dette harmonerer også med det forhold at
PSTs behandling av opplysninger kontrolleres av EOS-utvalget.
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