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FINANSDEPARTEMENTET - HØRING - UTKAST TIL LOV OM TOLL OG
VAREFØRSEL

Det vises til høringsbrevet datert 17.01.2006.

Datatilsynets kommentarer knytter seg til behandling av personopplysninger, herunder
innsamling, registrering eller lagring av opplysninger som kan knyttes til en
enkeltperson.

Generelle kommentarer
Det fremgår av lovutkastet at meldinger kan sendes elektronisk. Datatilsynet gjør
oppmerksom på reglene om informasjonssikkerhet i personopplysningslovens § 13
med tilhørende bestemmelser i kapittel 2 i personopplysningsforskriften.

Behandling av personopplysninger må oppfylle et av behandlingsgrunnlagene i lovens
§ 8, der lov eller samtykke anses å være hovedregelen. Flere av bestemmelsene i
lovutkastet hjemler en adgang for tollmyndighetene til å innehente relevante
opplysninger. Dersom lovhjemmel skal benyttes som hjemmelsgrunnlag må denne
være klarere, eventuelt nærmere reguleres i forskrift. Det kan også nevnes at
personopplysningslovens § 11 stiller krav til at personopplysningene må være saklige
og relevante for formålet.

Datatilsynet har mottatt flere klager på at tollvesenet samler inn fødselsnummer, og
har avholdt et møte med Toll- og avgiftsdirektoratet i sakens anledning. Det ble der
redegjort for Tollvesenets behov for fødselsnummer. Datatilsynets konklusjon er at
sikker identifisering trolig bør skje med andre opplysninger enn fødselsnummer, slik at
§ 12 i personopplysningsloven ikke er oppfylt. Datatilsynet er av den oppfatning at
dersom behovet for innhenting av fødselsnummer er presserende, bør dette fremgå av
lov eller forskrift. Datatilsynet kjenner ikke til at slik regulering er kommet på plass til
nå.
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Datatilsynet presiserer at det påhviler en informasjonsplikt overfor den registrerte når
man samler inn personopplysninger, jf personopplysningslovens §§ 19 og 20.

Til 4-15  bokstav e
Datatilsynet ser at bestemmelsen tilsvarer tollovens § 41 bokstav e, men finner det
likevel nødvendig å kommentere følgende :  I henhold til personopplysningslovens § 28
skal personopplysninger slettes når det ikke lenger er formålstjenlig med lagring av
slike. En særlov som spesifikt regulerer sletting går foran.  Det fremstår som uklart for
tilsynet hvor lenge personopplysninger knyttet til  "alle meldinger "  skal lagres i et
historisk arkiv.  Datatilsynet finner det hensiktsmessig om dette avklares nærmere.

Til 4-17
Det gjøres oppmerksom på at det må inngås en databehandleravtale jf
personopplysningslovens  §  15 ved bruk av "mellommann".

Til 12-1 Taushets likt
I utkastet er det gjort en realitetsendring ved at myndigheter som arbeider med
"trygder" er lagt til listen over organer som kan motta opplysninger uavhengig av
taushetsplikten etter første ledd. Begrunnelsen synes å være at det "må påregnes behov
i enkelttilfeller", men at behovet i praksis ikke er det største. Det er tilsynets
oppfatning at det ikke er proporsjonalt å uthule reglene om taushetsplikt uten at
behovet synes å være tilstede. Dersom trygdemyndighetene har behov for -
personopplysninger fra tollmyndighetene bør den registrerte fremskaffe disse selv,
eller gi sitt samtykke til at tollmyndighetene utleverer opplysningene. Da sikrer man at
den enkelte har kontroll over egne opplysninger.
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