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NI-10 Reiseliv organiserer ca 2300 bedrifter, med klar hovedvekt på hoteller og serveringssteder. På vegne
av våre medlemmer ønsker vi å fremme noen synspunkter til Kapittel  7  Fjernsynsoverväkning.

Utformingen av personopplysningslovens kapittel VII om fjernsynsovervåkning.
Etter vår oppfatning er dagens struktur å foretrekke. De fleste som arbeider med dette temaet er klar over
at fjernsynsovervåkning har sitt eget kapittel i personopplysningsloven, og at det eksisterer tilhørende
forskrifter tilloven.

Begrepet "fjernsynsovervåkning".
Det kan være behov for å benytte et mer teknologinøytralt begrep. Det må imidlertid være en forutsetning
at dagens adgang til opptak ikke strammes inn pga endret begrepsbruk.

Definisjon av fjernsynsovervåkning.
Vi er enig med departementet om at bruk av mobile/håndholdte kameraer ikke skal være å anses som
fjernsynsovervåkning.
Dersom Datatilsynets forslag skulle legges til grunn vil nær sagt all privat filming/fotografering bli
underlagt personopplysningsloven.

Behandlingsgrunnlaget ved fjernsynsovervåkning.
NHO Reiseliv støtter ikke forslaget om å endre § 8 f slik som foreslått i andre avsnitt i høringsnotatets
side 59.
Det er vanskelig å ha noen formening om hvordan samfunnet utvikler seg, men det å endre § 8 f slik som
foreslått, kan få uheldige konsekvenser på sikt for behovet for fremtidig kameraovervåkning.
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Fjernsynsovervakning og sensitive opplysninger.
Departementet forslag om at fiernsynsovervåkning ikke skal være å anse som behandling av sensitive
personalopplysninger, kan tilres av NHO Reiseliv.
NHO Reiseliv støtter således ikke et forslag som skal gå ut på at fjernsynsovervåkning skal underlegges
konsesjonsplikt.

Fjernsynsovervakning på sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig.
Forslaget til endring av overskriften til § 38 kan tiltres.
Dessverre går utviklingen i en retning som tilsier økt bruk av kameraovervåkning også innenfor
reiselivsbransjen. Dette for å forebygge kriminelle handlinger.
Voldsepisoder av forskjellig karakter, ran og tyverier fra arbeidsplassen er dessverre et tiltagende
problem, og vil antagelig ytterligere forsterke seg som utfordringer for bransjen.
NHO Reiseliv registrerer Datatilsynets bekymring for den økte bruken av kameraovervåkning, men vi er
av den oppfatning at denne økte bruken i hovedsak skyldes den negative utviklingen i samfulmet når det
gjelder kriminalitetsutviklingen.
NHO Reiseliv er av den oppfatning at de fleste borgere har et positivt syn på den økte bruk av
kameraovervåkning, nettopp fordi dette i gitte situasjoner gir dem en høynet grad av trygghet.
Innenfor næringen registrerer vi et økt behov for kameraovervåkning for å hindre at uønskede personer tar
seg til rette.
NHO Reiseliv er således av den oppfatning at selv der hvor grensedragningen mot privatlivets fred er
"fin", aksepteres kameraovervåkning som en nødvendig del av den daglige trygghet hos våre gjester.

Varsel om fjernsynsovervåkning.
Kravet til varsling bør være enkelt å oppfylle. En enkel måte å kunne varsle om overvåking på kan være
gjennom skilt og symboler.
NHO Reiseliv stiller seg positiv til at det i varslingen fremgår hva slags overvåkning som finner sted,
enten dette kun er med bilde eller en kombinasjon bilde/lyd.
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