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Rettslig grunnlag og samtykke sett fra EU 



«Informationelle Selbstbestimmung» 

• Samtykke tradisjonelt ansett som 

sentralt i europeisk diskurs 

• Sml «privacy» («the claim of individuals 

… to determine for themselves when, 

how, and to what extent information 

about them is communicated to 

others», jf. Westin 1967) 

• Men i realitet er det snarere 

«informationelle Mitbestimmung» 



«Putting the data subject in control» 

• «Improve individuals’ ability to control 

their data, by ensuring that, when their 

consent is required, it is given explicitly, 

meaning that it is based either on a 

statement or on a clear affirmative 

action by the person concerned and is 

freely given»  
 [«Safeguarding Privacy in a Connected World – A 

 European Data Protection Framework for the 21st 

 Century», COM (2012) 9 final]  

 
 



Charter of Fundamental Rights  

• Personopplysninger “must be 

processed on the basis of the consent 

of the person concerned or some other 

legitimate basis laid down by law” 

(artikkel 8(2)) 

• Samtykke får ikke fortrinn over andre 

rettslige grunnlag for databehandling 

• En kan ikke avtale bort grunnleggende 

pv-krav  



Forslag til forordningen 

• Tre versjoner: Komm., EP, Rådet 

• Stor grad av enighet, men enkelte forskjeller 

ikke minst ift samtykke-krav 

• I hovedsak viderefører dagens samtykke-

krav ihht direktiv 96/46/EF, men tilføyer 

presiseringer (f.eks. ift barn) 

• Samspill mellom art. 4(8) (som definerer 

samtykke), art. 6 og 9 (samtykke og andre 

rettslige grunnlag), art. 7 (særskilte krav til 

samtykke) og fortalen (utbrodering) 



Hva er samtykke? 

– «… any freely given, specific and 

informed indication of … wishes by 

which the data subject … signifies 

agreement to personal data relating 

to them being processed» (Rådets 

innstilling artikkel 4(8)) 

–  tradisjonell tilnærming (samtykke 

som enkel «engangs» handling; sml. 

«dynamisk» samtykke) 



Hvor frivillig skal samtykke være? 

– «… any freely given … indication of … 

wishes …» (EP art. 4(8)) 

– Kan ikke bruke samtykke «where there is 

a significant imbalance between the 

position of the data subject and the 

controller » (Komm art. 7(4)) [men sløyfet i 

EPs innstilling] 

– Kan når som helst trekke samtykke tilbake 

(art. 7(3))  



   Frivillighet (2) 

– EP fortalen avsnitt 25 («result of choice»);  

– Rådet fortalen avsnitt 32 (d.s. må ha 

«genuine and free choice» og «refuse or 

withdraw consent without detriment») 

– Rådet/Komm fortalen avsnitt 34, 34a 

(inkorporerer krav fra art. 7(4), men 

spesifiserer at forhold mellom offentlig 

myndighet og ds. samt arbeidsgiver og 

arbeidstaker «should not constitute a clear 

imbalance making it unlikely that consent 

was not given freely») 



Hvor informert skal samtykke være? 

– ds. «should be aware at least of the 

identity of the controller and the purposes 

of … processing» (Rådet/Komm fortalen 

avsnitt 32; se videre art. 14) 

– Merk også krav ihht. art. 11 flg. om 

«transparency and modalities» 

• F.eks skjerpede krav til pv-erklæringer 

(«policies»): «the controller shall have concise, 

transparent, clear and easily accessible 

policies …» (art. 11(1))  



Hvor klart skal innhenting av samtykke 

være? 

– «If … consent is … given in the context of 

a written declaration which also concerns 

other matters, the request for consent 

must be presented in a manner which is 

clearly distinguishable from the other 

matters» (Rådet/Komm art. 7(2)); EP 

samme) 

– Sml. info-skriv   



Hvor eksplisitt skal samtykke være? 

– «… any … explicit indication of … wishes 

by which the data subject, either by a 

statement or by a clear affirmative action, 

signifies agreement …» (EP art. 4(8)) 

– Rådet sløyfer uttrykkelighetskrav i art. 

4(8), men beholder det for sensitive 

opplysn. (art. 7(1a), 9(2)(a)) og 

inkorporerer utvetydighetskrav i art. 7(1) 

(bha. «shall be able to demonstrate that 

unambiguous consent was given …»)  



Bevisbyrde 

– «Where processing is based on 

consent, the controller shall bear the 

burden of proof for the … consent 

…» (EP art. 7(1)) 



Hvor spesifikk skal samtykke være? 

• Samtykke må alltid begrenses til «one or 

more specific purposes» (art. 6(1)(a)) 

• Samtykke ikke gyldig når formålet det tjener, 

faller bort (EP art. 7(4)) 

• Kan ikke gi samtykke for behandling av 

opplysninger om tredje personer (EP fortalen 

avsnitt 32) 

• Er «generell» / «åpen» samtykke tillatt? 

– Sml. samtykkeskjemaet for eksempelvis HUNT 

biobankforskning 

 



Forhold mellom samtykke og andre 

rettslige grunnlag for behandling 

• Ingen normativ prioritering av samtykke ift. 

andre rettslige krav etter art. 6 

• Annerledes ift sensitive data ihht. art. 9? 

• EP art. 7(4): Kan ikke bruke samtykke til å 

unngå nødvendighetskrav etter art. 6(1)(b)  

– «The execution of a contract or … provision of a 

service shall not be made conditional on the 

consent to the processing of data that is not 

necessary for the execution of the contract or the 

provision of the service». 
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«Nothing is agreed until everything is 

agreed», jf. Rådets uttalelse av 4. des. 

2014 


