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Høringsvar- Endring i
personopplysningsforskriften - Overføring av
personopplysninger til tredjeland

Vi viser til departementets foreleggelse av 6, januar 2014 og høringsnotat
fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om endring av
personopplysningsforskriften, forslag til ny § 6-3 av 18. desember 2012.
Departementet har bedt om innspill innen 3. mars 2014.

Utlendingsdirektoratet (UDI) overfører i stor grad personopplysninger til
Norges utenriksstasjoner i land som ikke har tilfredsstillende
beskyttelsesnivå via vårt visumsystem NorvisNIS. Overføringen av
visumopplysninger følger imidlertid av lov jf utlendingslovens § 102 c og
faller dermed inn under adgangen til å overføre etter
personopplysningsloven (pol) § 30 første ledd, bokstav h. Tilsvarende
gjelder for opplysninger i asyl- og oppholdssaker som overføres for å
verifiseres av utenriksstasjonene. Den overføringen faller inn under pol §
30 første ledd, bokstav g. Standardavtale eller Datatilsynets
forhåndstillatelse er således ikke nødvendig her. Overføringen er for øvrig
regulert gjennom vår nylig reviderte databehandleravtale med UD.

Endringsforslaget får derfor per i dag liten betydning på UDIs virksomhet.

Videre har UDI avtalefestet med sine tjenesteleverandører at de ikke på
noen måte kan behandle eller lagre våre data i land utenfor EU. Det kan
antas at dette forholdet vil kunne endre seg i fremtiden etter som lagring
av data mer og mer skjer i «skyen» eller på servere i 3. land. I så fall vil
forslaget kunne få betydning.

UDI er derfor i utgangspunktet positive til endringsforslaget siden det kan
effektivisere prosessen for datautveksling for alle parter, men på den
annen side ser vi at forenklingen kan bidra til å redusere personvernet
dersom det medfører mindre bevissthet hos avsender og overføringen ikke
sikres på en god måte.
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Vi har videre følgende kommentarer til høringsbrevet:

Ivaretakelse av personvernet
Høringsnotatet beskriver fordelene ved et forenklet regelverk i avsnitt 4.
Det gis imidlertid ingen vurdering av følgene for personvernet. Vi mener at
det er natulig å ha en vurdering av konsekvensene for personvernet og
følgene for de registrerte når det er snakk om en redusering av
tilsynsprosessen i et regelverk hvis hensikt er å ivareta personvernet.
Viktige spørsmål er hvordan kontrollen med overføringene av data til 3.
land vil bli ivaretatt og om en meldingsplikt har samme bevisstgjørende
effekt som en søknad om forhåndsgodkjenning.

Når Datatilsynet ikke lenger skal inn i prosessen før overføring av
personopplysnigner til 3. land skjer, vil det kunne være vanskelig å
etterkomme punkt 11 i kommisjonsbeslutning 20101871EU.Her spesfiseres
det at medlemsstatenes tilsynsmyndigheter skal spille en nøkkelrolle i
avtalearbeidet for å sikre at personopplysninger blir tilstrekkelig sikret etter
overføring. Vi kan ikke se at dette er omtalt i høringsnotatet.

Avsnitt 2 i høringsnotatet omtaler overføring av opplysninger både til
databehandler og til selvstendig behandlingsansvarlig. Forskriftsforslaget
ny § 6-3 omhandler kun overføring til databehandler. Vi antar dermed at
dersom overføringen til selvstendige behandlingsansvarlige ikke kan
hjemles i pol § 30 1. ledd så vil forhåndsgodkjenning fortsatt være et krav.
Det får i praksis liten betydning for offentlige organer, fordi taushetsplikten
i hovedsak vil være til hinder for overføring uten lovhjemmel, og
lovhjemmel gjør at forholdet faller inn under første ledd.

Med hilsen

Frode Mortensen
ass.avdelingsdirektør Marius Mølmen Moen

underdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor
ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk.


