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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Det vises til Deres høringsbrev datert 26. juni 2012 og det tilknyttede høringsnotatet.

Høringens del A omhandler forslag til endringer i personopplysningsforskriften som en
konsekvens av implementeringen av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Del B omhandler
de tilpasninger av forskriftens kapittel om fjernsynsovervåkning som vurderes som
nødvendige etter at det ble vedtatte endringer i personopplysningslovens bestemmelser om
fjernsynsovervåkning.

Datatils nets merknader
I høringsnotatet er det foreslått en ny utforming av § 7-1 i forskriften. Bestemmelsen regulerer
konsesjonsplikten til tilbydere av teletjenester og Internett-tilgang.

Bestemmelsen skal både fastsette konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger for
tilbydernes egne drifts- og faktureringsformål, samt den behandling som er nødvendig for å
oppfylle lagringsplikten som følger av datalagringsdirektivet.

Det legges til grunn at bakgrunnen for at Datatilsynet i konsesjon gis mulighet til å stille
vilkår for behandlingen av personopplysninger, er å sikre at Stortingets forutsetninger for
gjennomføringen av Datalagringsdirektivet blir respektert. Det understrekes fra Datatilsynets
side at disse premissene er å betrakte som ufravikelige og at konsesjonsinstituttet er egnet til å
vareta Stortingets krav om lukket og sikker lagring, herunder tilfredsstillende kryptering.
Tilsynet støtter derfor departementets forslag.

Det fremkommer av den foreslåtte bestemmelsens annet ledd at ved pålegg om kryptering av
de lagringspliktige data "skal Datatilsynet i den enkelte konsesjonfastsette nærmere omfang
av krypteringen". Datatilsynet har allerede utarbeidet en standardkonsesjon for behandling av
de lagringspliktige data. Tilsynet har vurdert det som gunstigst, både for pliktsubjektene og
for tilsynets egen del, med en ensartet regulering av bransjen og at de samme krypteringskrav
stilles til alle tilbyderne. Datatilsynet har god erfaring med bruk av standardkonsesjoner fra
andre områder. Hensynet til likebehandling tilsier at det ikke utarbeides individuelt tilpassede
konsesjoner til den enkelte tilbyder. Bruk av standardkonsesjoner fordrer på sin side at
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konsesjonsvilkårene gis en utforming som gir et visst spillerom for den enkelte tilbyder til å
utarbeide egnede, hensiktsmessige løsninger. Datatilsynet har forsøkt å imøtekomme behovet
for et tolkningsrom ved utformingen av den nevnte konsesjonen. Når det i den forslåtte
bestemmelsen står at Datatilsynet i den enkelte konsesjon nærmere skal fastsette
krypteringskravene, er tilsynets bekymring at det kan oppfattes dit hen at den enkelte tilbyder
kan forbeholde seg retten til å kreve at konsesjonen tilpasses og gis en individuell utforming,
noe som vil kreve en utstrakt ressursbruk som ikke vurderes som formålstjenelig.

Datatilsynet tar derfor til orde for at "den enkelte" utelates fra bestemmelsens ordlyd.

Når det gjelder høringsnotatets del B og de endringer av forskriften som er foreslått i
kapittelet om fjernsynsovervåkning har Datatilsynet ingen kommentarer.
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