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Etterkontroll av personopplysningsloven  — høring.

Vi viser til Deres høringsbrev av 3 juli, med vedlegg.

Når det gjelder personopplysnings-begrepet vil vi få bemerke følgende:

Når det gjelder begrepet personregister skal bemerkes:

JUSTISDEPARtiMENTET

AVD/XONT/BEH: .S) f LLE
DOK.NR. ARKIMIDE:

10.09.09

Med hensyn til kravet om identifikasjon i § 2 nr. 1 er vi enig med det syn personopplysnings-
nemda har lagt til grunn. Så lenge det medium opplysningene er lagret på ikke nyttes, vil det
ikke være noen grunner til at opplysningene behandles etter lovens regler. Å presisere dette
forhold i lovteksten, slik De foreslår, vil kunne gjøre dette klarere enn hva som fremgår av
dagens tekst.

Når det gjelder bruk av pseudonym, er vi enig med Dem at dette må omfattes av
bestemmelsen i § 2 nr. 1. Det kan opplyses at slik bruk av pseudonym er veldig vanlig i vår
bransje idet brukerkort til drosj ens dataanlegg. Den enkelte bruker et sikker identifikasjon
gjennom en tallkode, slik at det alltid skal være mulig å finne ut hvem som har nyttet bilen,
eks. i forbindelse med klagebehandling etc.

Når det gjelder forslaget til presiserende ordlyd i § 2 nr. 2, støtter vi departementets forslag,
som klargjør rettstillingen på en bedre måte enn dagens tekst.

Når det gjelder spørsmålet om "systematikken" i registeret mener vi den teknologiske
utvikling bør medføre at søkerverktøy som kan nyttes på tvers av etablerte registre bør
omfattes av lovens begrep. Slik søkerverktøy blir stadig mer utbredt og bruk av slike verktøy
bør fanges opp av lovens regler, selv om det enkelte register i seg selv ikke inneholder noe
spesielle opplysninger.
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For øvrig kan vi — i stor utstreking — slutte oss til de forslag departementet fremsetter til justert
lovtekst i loven. Disse synes alle å ha det til felles at loven vil bli lettere tilgjengelig og
dermed at den blir enklere å praktisere.
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