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de arbeidsbyrde for Datatilsynet. Fra 1986 til
1987 er det registrert en økning i inngående
saker på ca. 15 pst., noe som er vesentlig mer
enn økningen i utgående saker. Dette har gitt
støtet til skjerpet vurdering av ressursutnyt
telse og prioritering.
Stortinget vedtok sommeren 1987 visse
endringer i personregisterloven, som trådte i
kraft fra 1. oktober 1987. Dette medførte økt
innsats på informasjonssiden og sterkere på
gang fra publikum. Stortinget vedtok også å
opprettholde personregisterlovens ambi
sjonsnivå ved at konsesjonsplikten for per
sonregistre ble opprettholdt.
En stor del av arbeidet i 1987 har vært viet
konsesjonsbehandling for personregistre.
Kredittopplysningsvirksomhet og adresse
ringsvirksomhet har vært prioriterte områ
der i 1987. Disse bransjene begynner nå å få
en velegnet regulering ut fra personvernhen
synet.
Fortsatt brukes en vesentlig del av Datatil
synets ressurser på konsesjonsbehandling,
selv om denne behandlingen i 1987 relativt
sett tok en noe mindre del av total saksbehandlerkapasitet enn før. Det er sjelden kon
sesjon blir nektet. De langt fleste konsesjons
søknader avgjøres etter en dialog med søker,
der ulike tiltak for å redusere ulempene for
Beriktiget avtrykk.

Datatilsynets kontrollvirksomhet ble ve
sentlig redusert i 1987. Dette skyldes økt
sakstilgang. arbeid med utkast til sikringsforskrifter, mangel på personell og stramme
re økonomiske rammer. I alt ble det gjen
nomført 14 stedlige kontroller mot 28 i 1986.
Datatilsynet mener selv at dette tallet klart er
for lavt, og tilsynet vil om mulig prioritere
kontrollaktiviteten i 1988. Kontrollvirksom
heten har stor betydning for respekten for
lovgivningen og har dessuten gode pedago
giske virkninger. Fortsatt vektlegges informasjonsdelen av kontroller, men det blir og
så ofte gitt konkrete pålegg om endrede sik
ringstiltak.
Datatilsynet har også i 1987 lagt vekt på in
formasjonssiden så vel overfor publikum
som registereiere m.v. Det er holdt i alt 100
foredrag, utarbeidet en ny brosjyre og fått la
get en TV-film i samarbeid med Statens In
formasjonstjeneste. Ansatte i tilsynet har og
så laget en kommentarutgave til loven og så
kalte bransjebrev samt en egen bok om kredittopplysningsvirksomhet.
Datatilsynet har også i 1987 deltatt i inter
nasjonalt samarbeid. Det avholdes årlig nor
disk og internasjonalt møte for tilsynsmyn
digheter. I 1987 ble det for første gang holdt
et nordisk møte for teknisk personell ved til-
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Innstilling fra justiskomiteen om Datatilsynets årsmelding 1987.
(St.meld. nr. 48.)
Til Stortinget.
1. Innledning

Datatilsynet har vært i virksomhet siden
lov om personregistre trådte i kraft 1. januar
1980. Årsmeldingen for 1987 er den åttende
årsmelding som blir presentert.
Et hovedhensyn bak personregisterloven
og Datatilsynets virksomhet er å ivareta den
enkeltes personvern ved anvendelse av per
sonregistre og annen bruk av personopplys
ninger. Datatilsynet er tillagt viktige oppga
ver ved håndhevingen av personregisterlo
ven.
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de registrerte personer blir diskutert. Det vil
derfor ofte foreligge avvik mellom søkerens
opprinnelige ønsker og resultatet av behand
lingen, uten at dette oppfattes som nekting
av konsesjon eller som en vesentlig beskrankning. I 1987 ble det gitt rent avslag på
søknad om konsesjon i fem tilfeller. Disse sa
kene er referert i årsmeldingen.
I meldingen er det videre referert noen vik
tige konsesjoner i 1987. Videre er det rede
gjort for konsesjonsbehandlingen innenfor
følgende bransjer: Kredittopplysningsvirksomhet, databehandlingsvirksomhet, adresr> rte*
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DATATILSYNETS ÅRSMELDING FOR 1987
1 INNLEDNING
Lov om personregistre m.m. ble satt i kraft 1.1.80, og
Datatilsynet fremlegger nå sin åttende årsmelding. 1987
har i likhet med tidligere år gitt økende arbeidsbyrde og
gitt støtet til skjerpet vurdering av ressursutnyttelse og
prioritering.
Stortinget vedtok sommeren 1987 visse endringer i
personregisterloven, som trådte i kraft fra 1.10.87.
Dette medførte økt innsats på informasjonssiden og
sterkere pågang fra publikum. Stortinget vedtok også å
opprettholde personregisterlovens ambisjonsnivå ved at
konsesjonsplikten for personregistre ble opprettholdt.
En stor del av arbeidet har vært viet konsesjonsbehandling
for personregistre. Kredittopplysningsvirksomhet og
adresseringsvirksomhet har også vært prioriterte områder i
1987, og disse bransjene begynner nå å få en velegnet
regulering ut fra personvernhensyn.
Kontrollvirksomheten har vært redusert i 1987 på grunn av
økt sakstilgang, arbeide med utkast til sikringsforskrifter, mangel på personell og strammere økonomiske
rammer. Det har også vært en viss utskifting av personell
i 1987. Dette har bidratt til å redusere saksbehandlingskapasiteten i en overgangsperiode. Nedenfor er inntatt en
oversikt over utgående og inngående saker i årene 1983 til
og med 1987. Fra 1986 til 1987 er økningen i inngående
saker vesentlig større enn økningen i utgående.
Volumøkningen i inngående saker er på ca. 15 %. Antallet
telefoniske henvendelser er økt vesentlig, men det er ikke
ført statistikk for dette. Slik statistikk vil bli ført i
1988.
Oppstillingen som følger viser utviklingen i
inngående og utgående saker de siste fem år. Det bemerkes
spesielt at etterslepet av saker ikke er så stort som
diagrammet kan tyde på, idet tallene for inngående
korrespondanse også omfatter sendinger som kun tas til
etterretning, deriblant meddelelser og informasjon fra
internasjonale organisasjoner. Dessuten hender det ofte at
det er flere inngående brev knyttet til vedtak som
resulterer i en utgående sending.
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Sakstilgangen i januar 1988 ligger ca. 50 % over samme
maned i fjor, mens bemanningen er redusert ved at det ikke
lenger er budsjettmessig rom for å engasjere en ekstra
juridisk saksbehandler.
Det ble foretatt ny oppnevnelse av styre i Datatilsynet
og styrets formann er fortsatt professor dr. juris. Knut
S. Selmer med 1. amanuensis Gerd Benneche som varaformann.
Ovrige medlemmer er direktor Kjell I. Grue, nestleder Tor
Andersen, seniorkonsulent Ruth Drolsum, lovrådgiver Kirsti
Coward og viseadministrerende direktor Åshild Movik.
Styret hadde i 1987 i alt 7 møter.
2.

KONSESJONSBEHANDLING

2.1 Gitte konsesjoner
Konsesjonsbehandling tok i 1987 relativt sett en
noe mindre del av total saksbehandlingskapasitet enn for.
Dette skyldes sterkere økning av enkelthenvendelser fra
publikum såvel skriftlige som muntlige. Men fortsatt
brukes en vesentlig del av ressursene på
konsesjonsbehandling.
Antall soknader om konsesjon for personregistre økte med
ca 25 % fra 1986 til 1987. Når det gjelder konsesjoner til
å drive virksomhet var antallet omtrent som foregående år.
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Nedenfor følger en tabell over gitte konsesjoner i 1987
fordelt på type og måned:
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Økningen i antall gitte konsesjoner er moderat og dette må
ses i sammenheng med ©kt etterslep på grunn av manglende
ressurser. En typekonsesjon er meddelt spesialskoler.
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2.2 Nekting av konsesjon
Det er sjelden konsesjon blir nektet. De langt fleste
konsesjonssøknader avgjøres etter en dialog med søker, der
ulike tiltak for å redusere ulempene for de registrerte
personer blir diskutert. Det vil derfor ofte foreligge
avvik mellom søkers opprinnelige ønsker og resultatet av
behandlingen, uten at søker oppfatter dette som nekting av
konsesjon eller som vesentlig beskrankning.
I 1987 ble det gitt rent avslag på søknad om konsesjon i 5
tilfeller. I tillegg kommer noen saker der det ble søkt om
å få registrere fødselsnummer, se nedenfor under pkt 2.4.
2.2.1 Register opprettet for forskning på
kvinnemishandling
Justisdepartementet sokte om konsesjon til å opprette
personregister i forbindelse med forskning på
kvinnemishandling. Konsesjon ble nektet fordi
grunnlagsmaterialet var innhentet i strid med
taushetsplikt.
2.2.2 Register opprettet for salg og ti1
telefonmarkedsforing
Et firma sokte Datatilsynet om konsesjon til å opprette et
personregister inneholdende detaljerte opplysninger om ca.
5000 norske bedrifter.
Opplysningene var tenkt innhentet fra firmaene pr. telefon
og registret skulle inneholde opplysninger om firmastruktur, produkter/tjenester, omsetning, antall ansatte,
navngitte beslutningstakere, eventuelle flytteplaner m.m.,
samt en nærmere kartlegging av firmaets EDB-utrustning.
Firmaet ønsket å kunne selge opplysningene til
leverandører av EDB-utstyr og i tillegg benytte registret
i foretakets egen telefonmarkedsføring på vegne av andre.
Saken ble behandlet på styremote i Datatilsynet den
04.09.87. Styret fant ikke å kunne gi konsesjon til
opprettelse av registret. Det ble bl.a. lagt vekt på at
opprettelse og bruk av registret vil gi en økt fare for at
opplysninger om bedriftshemmeligheter kan bli tilgjengelig
for utenforstående som soker tilgang til disse. Det ble
videre ansett å være en reell fare for at opplysninger om
foretakenes EDB-utrustning kan benyttes av utenforstående
som onsker å utnytte disse til ulovlige formål.
Det ble i tillegg ansett å være fare for at de person
opplysninger og de personregistre som bearbeides i
foretakenes EDB-utstyr, i større grad kan bli gjenstand
for ulovlig innsyn, kopiering, endring o.l. gjennom
utnyttelse av kjennskap til de opplysninger søker ønsket å
registrere og formidle.
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Det ble og lagt vekt på at utlevering av opplysninger fra
det enkelte foretak, om f.eks. arbeidstakeres navn,
isolert sett kan være konsesjonspliktig utlevering på
registereiers hånd, dersom det ikke foreligger samtykke
fra den registrerte eller fra Datatilsynet.
Datatilsynets vedtak ble ikke påklaget.
2.2.3 Soknad om opprettelse av edb-fort
bllregistrerlngssystem i garasjeanlegg
Soker har utviklet et EDB-program for registrering av
parkerte biler på det enkelte borettslags gjesteparkeringsplasser og faste parkeringsplasser i kontrolløyemed.
Soker ønsket å tilby programmet og sine tjenester til det
enkelte borettslag, og selv utfore registreringen på vegne
av borettslaget. Det er det enkelte borettslag, som
registereier, som vil være ansvarlig for sin del av
registret, enten dette ligger fysisk plassert i
borettslaget eller hos soker. Datatilsynet vurderte ved
konsesjonsbehandlingen muligheten av å utforme en
typekonsesjon for de borettslag som tar systemet i bruk.
Hel eller delvis plassering av registret hos soker ville
nødvendiggjøre utarbeidelse av en databehandlingskonsesjon, jfr. prl. § 22.
Et EDB-ført register med opplysninger om borettslagets
navn, garasjenummer, bilnummer, bilmerke og farge, vil
være konsesjonspliktig etter personregisterloven § 9,
første ledd.
Styret fant ikke å kunne gi tillatelse til opprettelse av
personregister i forbindelse med overvåking av faste- og
gjesteparkeringsplasser. Som begrunnelse ble anført at
relevanskravet etter personregisterloven § 6 ikke var
oppfylt. Det ble likevel vurdert innenfor rammen av § 6
(for det tilfelle at saklig behov ble dokumentert),
hvorvidt opprettelse og bruk av registret kunne volde
problemer for den enkelte registrerte som ikke kunne
oppveies av regler fastsatt med hjemmel i personregister
loven § 11, jfr. § 10.
Styret fant at ulempene for de registrerte var av en slik
karakter at de ikke står i et rimelig forhold til den
nytte registereier kan ha av registret. Særlig ble det
lagt vekt på den utrygghetsfølelse den enkelte må føle
ved vissheten om at opplysninger om en, direkte eller
indirekte, havner i et register når bilen parkeres
rettmessig.
Vedtaket ble påklaget. Klagen inneholdt en nærmere
dokumentasjon av behovet for at registret bør opprettes,
samt forslag om at parkeringsplassene merkes tydelig med
opplysninger om at registrering vil forekomme.
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Styret fant ikke at de nye momenter var av en slik
karakter at vedtaket kunne omgjøres. Saken vil etter dette
bli lagt frem for Justisdepartementet til klage
behandling .
2.2.4 Forskning på tidligere "klienter" ved Oslo
barnevernkontor
Det ble i denne saken søkt om konsesjon til opprettelse av
personregister i forbindelse med et forskningsprosjekt i
regi av Oslo Barnevernkontor. Det var i den forbindelse
ønskelig å komme i kontakt med barn som i sin tid var
under barnevernets omsorg, i den hensikt å kartlegge
barnets egne vurderinger av sin rolle som "klient". Dette
for å finne frem til mulige endringer, med tanke på
forbedringer, i det generelle behandlingsopplegget.
De aktuelle barna vil i dag være over 21 år og utenfor
barnevernets omsorg.
Datatilsynet ga konsesjon til opprettelse av person
register i forbindelse med prosjektet, men knyttet særlige
vilkår i konsesjonen.
Det ble krevd at førstegangshenvendelsen overfor
respondentene skulle skje skriftlig, med rett til en gangs
purring. Såfremt respondenten ikke besvarer henvendelsen
eller sier nei til å delta i undersøkelsen, skal denne
ikke oppsøkes på annen måte. Dette er en tilnærmingsprosedyre som tidligere er lagt til grunn i
lignende saker, og som må anses retningsgivende for denne
type forskningsprosjekter. Styret fant ikke grunn til å
fravike denne regel. Søker ønsket primært å ta direkte
kontakt med respondentene uten at disse på forhånd har
avgitt aktivt informert samtykke, men til dette ble
ulempene for de registrerte ansett å være for store i
forhold til den fordel søker kan oppnå ved en slik
fremgangsmåte.
Vedtaket er nå under klagebehandling.
2.2.5 Norsk stikkmerkeundersøkelse
Denne saken omhandler søknad fra to forskere ved
Statens Institutt for Alkoholforskning, til opprettelse
av personregister til bruk i et forskningsprosjekt kalt
Norsk Stikkmerkeundersøkelse.
Formålet med opprettelsen av personregister i forbindelse
med prosjektet var å finne frem til en indikator på omfang
og endring av injeksjonsmisbruk. Soker onsket å opprette
et personregister med opplysninger av meget følsom
karakter hentet fra politirapporter/vaktjournal og den
registrerte selv. Registret skulle inneholde en
detaljert kartlegging av bl.a. om vedkommende har merker
etter sprøytestikk, om disse er medisinske stikk, om
vedkommende er registrert sprøytemisbruker, testet for HIVvirus og resultatet av denne testen.
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Det ble oppgitt en registrering av opptil 6000 Individer
pr år, identifiserbare ved hjelp av navn og fødselsnummer.
Registrering av personidentifiserbare opplysninger ble
begrunnet med behov for å unngå dobbel1tregistrering.
I tillegg ønsket forskerne å intervjuundersøke arrestanter
i varetektsfengsel med det formål å kartlegge vedkommendes
oppvekstforhold, bakgrunn, sosialt nettverk, arrestantens
egen vurdering av HIV epidemien i misbruksmiljøet, samt
dennes holdninger til smittefare og de facto endringer i
adferd som har betydning for smittefaren. Forskerne fant
det imidlertid her ikke nødvendig å registrere opplysninger
som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til enkelt
personer .
Saken ble behandlet på styremøte i Datatilsynet den
04.09.87. Styret fant ikke å kunne gi tillatelse til
opprettelse av personregister i forbindelse med
prosjektet. Styret la til grunn at søkers anførte
begrunnelse, sammenholdt med formålet med registreringen,
ikke til fredstilte det skjerpede relevanskravet etter
personregisterloven § 6, annet ledd. Det ble også reist
tvil om hvorvidt arrestantene var i en slik situasjon at
de kunne avgi reelt frivillig samtykke til at
opplysningene kunne innhentes. Styret ba videre om at de
forskningsetiske spørsmål måtte vurderes av en
utenforstående instans.
Fornyet søknad ble oversendt Datatilsynet via NORAS,
Norges råd for anvendt samfunnsforskning. Denne søknaden
inneholdt forslag til bruk av kryptert kode bestående av
initialer, fødselsdato og år, bygget om ved hjelp av en
matematisk formel. I tillegg ble det gitt nærmere
dokumentasjon av behovet for prosjektet, med anbefalinger
både fra NORAS og NAVF's datafaglige sekretariat.
Styret i Datatilsynet behandlet saken på ny, men fant ikke
de foreslåtte endringer tilstrekkelige til at tidligere
vedtak kunne endres. Bruk av kryptert kode ble ansett å
være et sikringstiltak og ikke anonymisering av
opplysningene. Fortsatt var måten opplysningene skulle
innhentes _Pi ansett å være for problematisk. Styret var
fortsatt klart betenkt, og tvilte på at respondentene i
dette prosjektet kunne sies å være i en situasjon hvor de
er i stand til å avgi frivillig reelt samtykke til
deltakelse i prosjektet. Det var avgjørende her at måten
opplysningene skulle innhentes på ikke er i
overenstemmelse med de retningslinjer for informert
samtykke som Datatilsynet mener normalt bør gjelde når
opplysningene skal hentes direkte fra den registrerte
selv. Styrets avgjørelse støtter seg her på standpunktet
til Rådet for medisinsk forsknings utvalg for
forskningsetikk.
Dette vedtak ble påklaget med nærmere begrunnelse for
nødvendigheten av å opprette personregister, samt en
presisering av at prosjektet som sådant er av samfunns

messig art og ikke medisinsk. Klager anførte at det her må
gjelde ulike etiske regler. I tillegg ble det fremlagt
anbefaling fra Regjeringens spesialrådgiver i
narkotikaspørsmål.
Styret i Datatilsynet fant at det i klagesaken ikke var
fremkommet nye momenter som har betydning for saken, og
saken ble deretter oversendt Justisdepartementet som
senere har opprettholdt Datatilsynets vedtak.
2 .3

Noen viktige konsesjoner 1987

2.3.1 Sentralregister over alle utlendinger som oppholder
seg i landet - FREMKON.
Statens Utlendingskontor (Utlendingsdirektoratet) fikk i
1985 konsesjon til å registrere personopplysninger i et
manuelt kortregister. Tillatelsen omfattet også adgang til
å opprette saksmapper på den enkelte sak. For de deler av
saksmappen som inneholder sensitive personopplysninger
skal det opprettes en egen mappe - kalt "dokument 0". For
øvrig vises det til årsmeldingen for 1985, hvor denne
saken er nærmere omtalt.
I 1987 behandlet Datatilsynet søknaden fra Utlendings
direktoratet om tillatelse til å opprette et EDB-ført
fremmedregister. EDB-systemet, som har fått navnet FREM
KON, legger opp til en ordning hvor det utplasseres termi
naler i Justisdepartementet og på de lokale politikamre
hvor slikt utstyr er budsjettert inn. Videre er det
bestemt at det bare skal registreres opplysninger fra
etatens manuelle kortregistre. Således vil det ikke bli
registrert sensitive opplysninger i systemet.
Det er det lokale politikammer, hvor vedkommende kommer
inn i landet, som selv skal registrere inn opplysninger.
Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet avgjør i
hvilken grad vedkommende skal få oppholdstillatelse her
til lands, og vil i den forbindelse bruke systemet til å
registrere opplysninger som gjelder slike vedtak.
Utlendingsdirektoratet fikk tillatelse til å opprette et
slikt EDB-ført register vinteren 1987. Tillatelsen ble
gitt på vilkår. Bl.a ble det satt som vilkår at bare
autorisert personale i Justisdepartementet og Utlendings
direktoratet skal ha tilgang til systemet via terminal.
Det ble dernest bestemt at alle endringer i registeret
skal logges, og at det skal framgå av loggen hva som er
endret, hvem som foretok endringen og når den ble
foretatt.
Det kan i denne sammenheng også opplyses at Asker og Bærum
Politikammer fikk konsesjon i årsskiftet 1986/87, til å
opprette et eget Fremmedregister på EDB, i påvente av at
FREMKON-systemet skulle bli ferdig utviklet.
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2.3.2

Spørreskjema ved HIV-test - Oslo Helseråd.

I 1985 ga Datatilsynet Oslo Helseråd ved Rådgivningstjenes
ten for homofile tillatelse til å opprette et eget regis
ter over klienter/pasienter.
I 1987 ga Datatilsynet Oslo Helseråd ved avd. for tiltak
mot AIDS, tillatelse til å registrere et spørreskjema ved
HIV-test på EDB. Registeret skal bare brukes i statistisk
øyemed. Det skal ikke, med bakgrunn i spørreskjemaet, fat
tes noen beslutning som angår den enkelte registrerte. Den
registrerte vil ha en egen pasientjournal ved avdelingen.
Spørreskjemaet tenkes også brukt ved testing på HIV-antistoff ved enkelte helsestasjoner, poliklinikken for infek
sjonssykdommer ved Ullevål sykehus og ved testing i Oslo
Kretsfengsel. Oslo Helseråd vil på de eksterne pasientene
ikke sitte inne med noen egen nøkkel mellom løpenummer (på
EDB) og navn (manuelt). Løpenummerprotokollene for disse
teststedene vil tilhøre den enkelte institusjon, og bli
oppbevart der.
I konsesjonen satte Datatilsynet som vilkår at for de som
både er klienter/pasienter hos Rådgivningstjenesten for
homofile og hos avd. for tiltak mot AIDS, skal løpe
nummeret ikke være identisk. I motsatt fall ville man i
tillegg til pasienter også fange opp homofile som ikke er
pasienter.
Det er også en klar forutsetning at besvarelse av
spørreskjemaet måtte basere seg på frivillighet, og at
dette burde komme fram på skjemaets forside.
2.3.3

Konsesjon for spesialskoler

I 1982 ga Datatilsynet tillatelse for grunnskolen og den
videregående skole til å opprette personregister i for
bindelse med elevers skolegang. Konsesjonen gjaldt da
skolens manuelle registre.
Inn under ovennevnte konsesjon
gikk også den enkelte spesialskole.
I ettertid har enkelte rektorer og organisasjoner påpekt
at den generelle skolekonsesjonen ikke ti 1fredsti1ler de
behov spesialskolene har for registrering. Datatilsynet
utarbeidet derfor i 1987 en særskilt konsesjon for spe
sialskolene, hvor det ble åpnet adgang ved behov til å
registrere flere sensitive opplysninger enn tidligere.
Datatilsynet henvendte seg deretter til alle landets
spesialskoler med forespørsel om hvilken type konsesjon
skolen ønsket å bruke. En tredjedel av spesialskolene
har hittil valgt å gjøre bruk av den nye og utvidede
konsesjonen.
2.3.4

Adgangskontrollsystem og personregisterloven

I løpet av året har flere henvendt seg til Datatilsynet
med søknad om tillatelse til å opprette personregister i
forbindelse med etableringen av adgangskontrollsystem.
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Bl.a gjelder dette innføringen av adgangskontrollsystem
i Regjeringskvartalet. Denne saken er ennå ikke ferdig
behandlet i Datatilsynet. Datatilsynet har imidlertid
fattet visse prinsippavgjørelser i forbindelse med
etableringen av slike system. Disse vil det bli redegjort
nærmere for nedenfor.
Opplysninger som inngår i et adgangskontrollsystem hører
nært sammen med opplysninger i personalregisteret. Imid
lertid er formålet med opprettelsen av et adgangskontroll
system noe annet enn opprettelsen av et personalregister.
Dette kommer også klart til uttrykk ved at registeransvarlig i personalregistrene vil være personalsjefen, mens det
vil være sikkerhetsansvarlig som er registeransvar1ig for
personregistre som er opprettet i forbindelse med adgangs
kontrol lsystemet . Det synes derfor naturlig å vurdere
disse registrene forskjellig.
Etter personregisterlovens § 9 vil et personregister være
konsesjonspliktig hvis opplysningene registreres ved hjelp
av EDB, eller så fremt registret inneholder sensitive
opplysninger. Justisdepartementet har imidlertid funnet
det hensiktsmessig å forskriftsregulere personal
registrene, se nærmere forskriftenes § 2-12, jfr. § 2-1.
Når det gjelder personregistre opprettet i forbindelse med
et adgangskontrollsystem, må disse i dag underlegges kon
kret konsesjonsbehandling etter prl. § 9. I et adgangskon
trollsystem vil i utgangspunktet alle innpasseringer bli
registrert. I den forbindelse registreres type kort, hvem
kortet er utstedt på og tidspunkt for innpassering. Utpasseringer blir normalt ikke registrert.
Hvis man i forbindelse med et slikt adgangskontrollsystem
ikke registrerer transaksjoner på hvem som passerer
hvor/når, men bare bruker plastkortet som nøkkel, vil ikke
dette medføre konsesjonsplikt.
Hvis man i tillegg til å utstede en nøkkel, også regi
strerer på EDB hvem som har fått nøkkel, og hvor han har
adgang, vil dette være opplysninger som naturlig hører inn
under de ordinære personalregistrene. En registrering på
EDB av hvem som har nøkkel, og hvor denne har adgang, vil
ikke inngå i den oppramsing som er foretatt i § 2-12.
Imidlertid heter det i § 2-12 siste ledd:
"I tillegg til de opplysninger som er oppregnet
ovenfor kan det i slike registre tas inn opplys
ninger når det er pålagt i medhold av gjeldende
lover eller avtaler mellom partene i arbeidslivet."
1 slike tilfeller vil Datatilsynet henvise til avtalemuligheten.
Det er også en forutsetning for å unngå konsesjonsplikt for
registeret at man etterlever vilkårene i forskriftenes §
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2-1. Etter nevnte bestemmelse kan partene også avtale
andre former for utlevering og kobling.
Selv om Datatilsynet gir registeret konsesjon, er det
likevel ikke noe til hinder for at partene i arbeidslivet
avtaler andre vilkår. Men i og med at konsesjon er gitt
innebærer dette at partenes avtalefrihet er begrenset av
konsesjonsvilkårene. Reelt sett betyr dette at partene
bare kan avtale forhold som vil komme til å styrke per
sonvernet til den enkelte ansatte i forhold til konse
sjonsbetingelsene. F.eks. vil man kunne avtale en kortere
slettingsfrist enn bestemt i konsesjonen.
I forbindelse med opprettelse av adgangskontrollsystem har
flere bedrifter/etater også kjopt inn tidskontrollsystem
Et tidskontrollsystem horer imidlertid nært sammen med
personalregisteret, og vil ordinært falle innenfor de
rammer som er trukket opp i forskriftenes § 2-12, jfr.
§ 2-1. Det er med andre ord normalt ikke nødvendig å søke
konsesjon.
Datatilsynet har i tidligere saker sagt at det ikke skal
være noen forbindelse mellom adgangskontrollsystemet og
tidskontrollsystemet. Dette hindrer imidlertid ikke at
begge system kan koordineres gjennom ett felles system og
ett felles plastkort.
2.3.5

Typekonsesjon for bedriftskultur-undersokelser

I 1987 har flere firma henvendt seg til Datatilsynet med
søknad om konsesjon for gjennomføring av bedriftskulturundersøkelser. Selskapene driver konsulentvirksomhet
innenfor området organisasjon og ledelse. En av deres
oppgaver vil være på oppdrag å kartlegge ulike organi
sasjoners bedriftskultur/klima, for derigjennom å kunne gi
råd og veiledning for videreutvikling av lederskap og
organisajonsstruktur.
Undersøkelsene gjennomføres som spørreundersøkelser der
samtlige ansatte gis anledning til å uttale seg om
bedriftens kultur. Resultatet av undersøkelsen vil så bli
tilbakemeldt det enkelte miljø. Undersøkelsen vil bli
gjort uten at navn på den enkelte blir registrert, men ved
bakveisidentifisering ved hjelp av opplysninger som
f.eks. avdelingsenhet alder, utdannelse og kjønn, vil man
kunne tilbakeføre opplysninger til den enkelte.
Datatilsynet har her opprettet rammekonsesjonsordning
som skal benyttes hver gang et nytt register skal
igangsettes.
2.3.6

Rammekonsesjon for Bergen byarkiv.

I 1987 ga Datatilsynet Bergen byarkiv, som det første
kommunale arkiv, en rammekonsesjon for deres registre.
Tidligere har Datatilsynet gitt slik konsesjon til
Riksarkivet og statsarkivene. Konsesjonen til Bergen
Byarkiv bygger i stor grad på de samme vilkår som i disse.
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Det vises derfor til en nærinere presentasjon i tidligere
årsmeldinger for så vidt gjelder Riksarkivet og
statsarkivene.
2.4 Fødselsnummer
Stortinget har oppfordret Datatilsynet til å
følge bruken av fødselsnummer nøye og hindre unødig bruk
av dette. Datatilsynet har fulgt de retningslinjer
Stortinget ga ved sin behandling av årsmeldingen for 1980.
Datatilsynet mottar stadig henvendelser fra publikum om
hvilken plikt man har til å opplyse fødselsnummer og
hvilken rett myndigheter og andre har til å registrere det
i sine registre. Den rapport som ble utarbeidet i 1983 om
fødselsnummerets rettslige stilling, har vært nyttig i
denne sammenheng.
Justisministeren har opprettet en gruppe som særlig skal
følge med i bruken av fødselsnummer.
I 1986 ble det tatt initiativ for å begrense bruken av
fødselsnummer på ulike typer legitimasjoner, se
årsmeldingen for 1986 pkt 9.5. Dette arbeidet er fulgt opp,
og det har medført reduksjon i spredning av fødselsnummer.
Forsvaret har nå fjernet fødselsnummer fra åpen sending
med melding om innrullering.
Datatilsynet har i 1987 gitt flere avslag på søknader om
bruk av fødselsnummer. Det gjelder bruk av fødselsnummer i
bibliotekers utlånsregistre, der avslag ble gitt i henhold
til tidligere praksis for utlån av videofilmer. Det anses
ikke å være saklig behov for registrering av fødselsnummer
i disse sammenhenger, jfr prl § 6. Det er tilstrekkelig å
registrere navn, adresse og fødselsdato.
Videre er det gitt avslag på søknad om å registrere
fødselsnummer til et bilutleiefirma og for et internt
kontokortsystem i et varehus.
Datatilsynet påla i 1986 NRK å bare registrere
fødselsnummer når lisensinnehaver selv oppga det, og ikke
nytte det sentrale personregistret til innhenting av
fødselsnummer. Så lenge det ikke forelå plikt til å
opplyse fødselsnummer, burde det ikke være mulig å hente
slik opplysning fra andre enn personen selv. Dette
vedtaket ble i 1987 endret av Justisdepartementet som
bl.a. la vekt på elementet av myndighetsutøvelse ved
lisensinnkreving.
Fødselsnummer er på den annen side viktig som sikker
identifikasjon og kontrollert bruk av det vil styrke
kvaliteten av ordinære administrative samkjøringer av
registre.
Statistiska Centralbyrån i Sverige har gjennomført en
undersøkelse om svenskers holdning til fødselsnummer.
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Holdningene fordeler seg i tre omtrent like store grupper,
de som har kjent ubehag ved å gi fra seg fødselsnummer til
andre, de som ikke har kjent ubehag ved dette og de som
ikke har tenkt over det. Antallet som har kjent ubehag er
fordoblet fra en tilsvarende undersøkelse i 1984 til
1987. Når det gjelder spørsmål om de har kjent det
unødvendig å opplyse fødselsnummer, svarer over halvparten
ja til dette. Hver femte person oppgir å å ha nektet å
opplyse fødselsnummer. Nesten tre fjerdedeler oppgir at de
anser fødselsnummer for å være beskyttelse mot
forvekslinger. Omtrent halvparten føler at fødselsnummer
utsetter dem for farlig myndighetskontrol1. 78 % synes det
er riktig med fødselsnummer i pasientregister, mens bare
9 % mener det samme hva angår registre i postordreforetak
og politiske partier.
Datatilsynet vil forsøke å følge opp bruken av
fødselsnummer og bidra til saklig informasjon om positive
og negative sider ved denne.
3. KREDITTOPPLYSNINGSVIRKSOMHET
I 1987 ga Datatilsynet konsesjon til 4 kredittopplysningsforetak. Dun & Bradstreet er et allerede eksisterende
selskap i utlandet som har kommet inn på det norske marked
gjennom avtale med De Forenede Bureauer. Likeledes har
Kreditt Systemer A/S overtatt kredittopplysningsvirksomheten til Kreditt Rapport A/S.
Den siste tiden har også flere mindre foretak blitt kjøpt
opp av bransjens største. Også to av de største foretakene
har gått sammen om et samarbeid, nemlig Sentralregisteret
for kredittopplysninger A/S og Soliditet A/S. Langt på vei
er man her til lands på vei mot samme løsning som i
Sverige, hvor to foretak er dominerende, og resten gjør
bruk av disses tjenester.
Flere av de største kredittopplysningsforetakene har den
siste tiden fått tillatelse til å opprette en on-line
kredittopplysningsbase. I 1987 fikk Soliditet A/S og
Sentralregisteret for kredittopplysninger A/S slik
tillatelse. I 1987 ble det også gitt tillatelse til å
registrere konklusjon/kommentar i en slik database.
Et selskap søkte Datatilsynet om tillatelse til å bruke
kredittinformasjon som utvelgelseskriterium av firmaadresser i direkte reklame. Datatilsynet uttalte i den
forbindelse følgende:
"Etter prl. § 17 skal en kredittopplysning ikke gis
med mindre rekvirenten har saklig behov for den.
A11 den stund rekvirent og omspurte ikke er i noen
forretningsforbindelse med hverandre, vil det i og
med denne koblingen skje en forskyvning av tids
punktet for når en kredittopplysning normalt skal
kunne gis. En tillatelse til slik kobling vil etter
Datatilsynets syn medføre en uønsket spredning av
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kredittopplysninger, og medføre at sentrale person
verninteresser vil bli satt til side."
I 1987 lanserte MarkTech A/S et konsept som heter Creditvoice som gir kredittopplysninger hele døgnet. Dette er en
datamaskin som utleverer kredittopplysninger ved tale til
til brukeren over det ordinære telenettet. Kunden
identifiserer seg ved å taste inn sitt fødselsnummer.
Kunden skal ikke gi fra seg sitt fødselsnummer, og det
skal heller ikke kunne registreres uten samtykke fra
Datatilsynet.
Datatilsynet fastsatte videre som vilkår for ordningen at
når kredittoppllysningene ble gitt over telefon skulle
både kunde/omspurte og bruker kunne høre denne ved at det
disponeres to telefonapparater. Det ble presisert at
opplysningene skulle håndteres slik at de ikke gjøres
kjent for uvedkommende.
I 1987 kom det viktige endringer av personregisterlovens §
20. Fra 1.10.87 plikter foretaket også å opplyse hvem som
har bestilt opplysningene, og hvem det har mottatt
opplysningene fra. Det vises elleres til kap 12 hvor denne
endring er nærmere omtalt.
Kredittopplysningsvirksomhet er en av de virksomhets
områder som har vært høyst prioritert av Datatilsynet.
Dette gjenspeiler seg også i henvendelsene fra publikum.
4. DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET
Databehandlingsvirksomhet består i å drive bearbeiding av
personopplysninger for andre ved elektroniske hjelpemidler.
Slik virksomhet kan bare drives etter konsesjon fra
Datatilsynet. Datatilsynet har i alt gitt 262 konsesjoner
til slik virksomhet. Virksomhetene varierer i omfang fra
store sentraler som Kommunedata-sentralene til mindre
regnskapsbyråer.
Denne virksomhetstypen har ikke vært viet spesiell
oppmerksomhet i 1987. Det har bl.a. sammenheng med at en
mer omfattende gjennomgang vil bli foretatt i lys av
resultatet av vurderingene av utkast til
sikringsforskrifter.
Datatilsynet vil imidlerid trekke fram noen forhold. Det
er for det første nødvendig med en innskjerping av hvilket
ansvar databehandlingsforetakene har overfor
oppdragsgiverne, slik at det ikke er tvil om hvem som har
råderetten over registrene. Videre er flere
databehandlingsforetak programskapere uten nødvendig
kjennskap til personregisterlovgivningen. Ofte vil det
være hensiktsmessig at foretakene søker typekonsesjoner på
vegne av fremtidige brukere av programmene, selv om det er
brukerne/registereierne som formelt har ansvar for å
innhente konsesjon for personregistre sine.
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En konkurs i et databehandlingsforetak reiste også
spørsmålene om ansvar for data etter konkurs, se nedenfor
under pkt. 7 og 9.4. Et stort antall foretak sto i fare
for å miste sine kunde- og lønnstakerregistre.
Datatilsynet vil se nærmere på mulige tiltak for å
redusere faren for tap og kompromittering av data i slike
situasjoner.
5. ADRESSERINGS- OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET
Virksomhet som består i å selge eller på annen måte tilby
adresser for grupper av personer, eller i å utføre oppdrag
for utsending av reklame og andre meddelelser til slike
grupper, er konsesjonspliktig. Slik virksomhet omfatter
også adressemekling og markedsføring ved hjelp av telefon,
såkalt telemarketing. Datatilsynet har til nå gitt 66
konsesjoner til å drive adresserings- og distribusjons
virksomhet .
Denne bransjen er viet stor oppmerksomhet i 1987. Det er
gitt reviderte konsesjoner til samtlige foretak. Det er
gitt pålegg om at registre som nyttes til utsendelse for
andre skal være kontrollert mot register over avdøde
personer de siste 7 år og senere 1 gang årlig. Det er
fastsatt vilkår om at alle adresserte sendinger fra 1.5.88
skal være påført kilde for navn og adresse dersom
registereier er en annen enn avsender. Dette gjør det
lettere å bruke retten til å kreve seg sperret i registre
ved at man finner ut hvilken kilde som er nyttet og
henvende seg til denne. Det er hittil ikke opprettet noe
sentralt sperreregister, men det har kommet fram ønsker
fra publikum om et slikt register.
Den nye prl § 8a om rett til sperring av navn og adresse i
registre, se kapittel 12, har blitt presentert ved
annonser, brev til bransjen, ny brosjyre og en kort TVfilm som er sendt gjentatte ganger.
I konsesjonen til å drive adresserings- og distribusjons
virksomhet er det fastsatt nærmere vilkår for markdesføring ved hjelp av telefon, såkalt telemarketing. Det er
bla. ikke adgang til å nytte andre enn oppdragsgivers eget
kunderegister eller registre som er meddelt konsesjon til
å kunne nyttes til slik virksomhet. Det er ikke adgang til
å ringe på søn- og helligdager eller etter kl. 21.00 om
kvelden. Den reviderte konsesjonen er inntatt som vedlegg
nr 3.
Det er Datatilsynets inntrykk at restriksjonene er rimelig
godt mottatt i bransjen og det ble ikke fremmet klager fra
konsesjonshaverne på den reviderte konsesjonen.
6. OPINIONS- OG MARKEDSUNDERSØKELSER
Også virksomhet som består i å utføre opinions- eller
markedsundersøkelser for andre er underlagt særskilt
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konsesjonsplikt. Det er til nå meddelt 46 konsesjoner
til dette. Datatilsynet bare utfort lopende arbeid på
dette feltet i 1987, men det vil bli prioritert i 1988.
7. KONTROLLVIRKSOMHET
Datatilsynets kontrollvirksomhet ble vesentlig redusert i
1987. Dette skyldtes økt arbeidsbyrde, lite midler og
mangel på disponibelt personell. I alt ble det gjennomført
14 stedlige kontroller mot 28 i 1986. Dette tallet er
klart for lavt og kontrollaktiviteten vil så vidt mulig
bli prioritert i 1988. Kontrollvirksomheten har stor
betydning for respekten for lovgivningen og har dessuten
gode pedagogiske virkninger. Fortsatt vektlegges
informasjonsdelen av kontroller, men det blir også ofte
gitt konkrete pålegg om endrete sikringstiltak. Vår
spesialrådgiver i EDB har vært engasjert i arbeidet med
utkast til sikringsforskrifter. Dette har ført til at han
ikke har vært disponibel for enkeltsaker i ønskelig omfang.
Sjekkmisbrukerregistret
I 1987 foretok Datatilsynet kontroll både hos
Sparebankforeningen for Norge og i Den norske
Bankforening. I den endelige kontrollrapport ble det fra
Tilsynet opplyst at forarbeidene til prl. regner bruk av
sjekkinisbrukerregisteret som kredittopplysningsvirksomhet, uten at dette ble vurdert da de to
bankforeningene søkte om konsesjon i 1981. Kontrollen av
sjekkmisbrukerregisteret var i hovedsak rettet mot dette
forhold. Det ble bestemt at bruk av sjekkmisbrukerregis
teret skulle regnes som kredittopplysningsvirksomhet, og
at prl. kap. 5 derved kom til anvendelse.
Det er bare misbruk av sjekkblanketter som blir registrert
i registeret. Hva som skal regnes som misbruk, er basert
på den enkelte medlemsbanks skjønn. Etter at
bankforeningene har mottatt blanketten fra en medlemsbank,
og foretatt en skjematisk vurdering av denne, blir et
eksemplar oversendt Bankenes betalingssentral (BBS) for
innpunching på EDB. På bakgrunn av de innleverte
blanketter produserer så BBS et felles micro-fiche kort,
inneholdende opplysninger oin hvem som skal regnes som
sjekkmisbruker. Micro-fiche kortene blir i sin tur
oversendt den enkelte medlemsbank til bruk i dens
virksomhet.
Etter Datatilsynets kontroll ble det vedtatt å endre
konsesjonsvilkårene til bankforeningene. Her ble det bl.a.
bestemt at slettefristen skulle forandres i samsvar med
prl. § 15. Den viktigste endring ble imidlertid gitt
gjennom vilkår om at den registrerte (sjekkmisbrukeren)
blir varslet på registreringstidspunktet at vedkommende
vil bli tatt inn i registeret.
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Det et også bestemt, at et om tv istøt forhold ikke skal
registreres i registeret, og at det er debitors subjektive
forståelse av situasjonen som er avgjorende for vurder
ingen .
Konkurs i databehandlingsforetak
Pa slutten av året fikk Datatilsynet en henvendelse fra et
regnskapsfirma om vanskeligheter vedrorende uthenting av
regnskapsdata fra et databehandlingsforetak som på dette
tidspunkt var gått konkurs. Firmaet kjørte et regnskaps
system, adresser ingssystem, lønnssystem og en del mer
spesielle system.
Datatilsynet kontaktet bostyret for derigjennom å få
klarlagt situasjonen oppdragsgiverne var i. Det ble her
klart at det ikke var tilstrekkelige midler i boet til at
man hadde tid på seg til en tilbakelevering av alle data
til de enkelte oppdragsgivere. Datatilsynet foretok da en
kontroll for å finne en løsning og hindre at data gikk
tapt.
Et av de største problemene i denne sammenheng var at
konverteringen var omstendelig og tidkrevende å få til.
Under konkursbehandlingen hadde et annet databehandlingsfirma kjøpt regnskapssystemet av boet. Dette ble
konvertert og kjørt hos firmaet for de kunder som ønsket
det. For de øvrige kunder lagde firmaet et konverterings
program for derigjennom å kjøre ut kopier til disse på
tape på standardformat.
For de registereiere som ikke ble tilsluttet ovennevnte
ordning var det likevel en overhengende fare for at data
skulle gå tapt. Bostyret hadde tatt kontakt med alle
kundene for å informere om vanskelighetene, slik at
kundene skulle hente sine data. Det ble imidlertid funnet
en løsning hvor et annet databehandlingsfirma kjøpte de
5000 tapene. Datatilsynet ga deretter dette firmaet pålegg
0 111 å oppbevare dataene til 15.2.88, slik at den enkelte
oppdragsgiver fikk en mulighet til å hente ut data. Etter
15.2.88 skal dataene slettes på en forvarlig måte.
For Datatilsynet reiste denne saken flere prinsippiel1e og
viktige spørsmål. Et sentralt tema er sikkerhet for
tilstrekkelig lang drift etter konkursåpning slik at
avvikling kan finne sted på en måte som er betryggende
også for kunden. Et ønske fra et personvernsynspunkt er at
drift finner sted til utlevering og sletting er fullført.
Et annet problem er sikring av data i konkurssituasjoner,
da ikke-autoriserte personer pga konkursen med ett gjerne
får tilgang til firmaets lokaler.
Kontroll ved et krisesenter
Datatilsynet foretok den 9.4.87 uanmeldt kontroll ved
et krisesenter.
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Bakgrunnen for kontrollen var henvendelser fra tidligere
ansatte samt oppslag i pressen hvor bl.a. en tidligere
klient hadde opplyst at det ved krisesenteret ble
registrert og oppbevart svært sensitive opplysninger. Det
hadde også fremkommet opplysninger om at krisesenteret
hadde utlevert sensitive opplysninger til sosialkontoret,
og at de også utleverte lister over samtlige brukere til
kontoret, for i det hele tatt å få støtte fra kommunen.
Det viste seg at det ble ført en bok med navn, adresse,
fødselsdato, sosialkontor, ankomst- og avreisedato, samt
ev. ektefelles navn og hans fødselsdato. Denne boka gikk
helt tilbake til kriseenterets start (sept. 1980).
Den andre boka var en rapportbok som ble ført fra dag til
dag og fra klokkeslett til klokkeslett. I denne boka ble
det registrert alt fra administrative beskjeder til
opplysninger på klienter som f.eks. fullt navn og adresse,
sinnstilstand, tidligere ektemenn, samboere, forhold til
familie, forhold til alkohol, etc. Rent skjønnsmessige
vurderinger ble også registrert. Alle rapportbøker
eksisterte fremdeles.
Bøkene ble oppbevart på krisesenterets kontor i en ulast
skrivebordsskuff. Krisesenterets kontor er vanligvis ikke
låst.
De to bøkene ble antatt å utgjøre et logisk register, som
pga sitt innhold er konsesjonspliktig etter prl. § 9.
Datatilsynet hadde i 1983 nektet vedkommende krisesenter
konsesjon til å føre et slikt register.
Datatilsynet ga pålegg om at samtlige eksisterende
rapportbøker måtte makuleres. Det ble gitt midlertidig
tillatelse til føring av navneliste over klienter under
forutsetning av at det ble tatt kontakt med de aktuelle
kommuner for å få en overgang til finansiering uten behov
for klientopplysninger.
Datatilsynet har senere vurdert det slik at det er konse
sjonsplikt selv om registeret kun inneholder brukerens
navn. Dette fordi bare det å være registrert ved et
krisesenter i de fleste tilfeller vil gi en sterk
indikasjon om bl.a. kvinnens familieforhold ut over det
som gjelder slektskap og familiestatus, formuesordninger
mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde, jfr. prl. § 9
pkt.5. Registreringen kan også komme inn under § 9 n r . 3
3 og 4, fordi krisesentrene er definert som alternative
hjelpetilbud for kvinner som er fysisk eller psykisk
mishandlet og/eller voldtatt.
8. INFORMASJON OG FORHOLDET TIL PUBLIKUM
Datatilsynet har også i 1987 lagt vekt på informasjons
siden så vel overfor publikum som registereiere m.v. God
informasjon gir samtidig som konsekvens okt arbeidsbyrde,
noe som igjen gir seg uttrykk i restansene.

19

Ansatte i Tilsynet har i 1987 holdt i alt 100 foredrag.
Bl.a. har vi faste forelesninger ved en direktereklameskole som gir god anledning til å informere om personvern
og adressert reklame. Foredragsvirksomheten gir også god
kontakt med ulike miljøer og respons på Tilsynets
aktiviteter.
En vesentlig del av midlene til informasjon måtte
disponeres til nytt arkivsystem, men bidrag fra Statens
Informasjonstjeneste gjorde likevel et rimelig
informasjonsnivå mulig. De fleste gamle brosjyrene er
erstattet av brosjyren "Kjenn dine rettigheter.." , der
også de nye endringene i loven er omtalt. Det ble dessuten
laget en brosjyre som kun presenterte endringene. SI
produserte og finansierte TV-filmen om sperring mot
adressert reklame og dekket også utarbeidelse av brosjyre.
Ansatte i Tilsynet har også laget en kommentarutgave til
loven og såkalte bransjebrev. Det er videre laget en egen
bok om kredittopplysningsvirksomhet.
Samarbeidet med media har vært godt, og har gitt et
vesentlig bidrag til den totale informasjonsspredning.
9.

DIVERSE SAKER

9.1 Internasjonalt samarbeid
Datatilsynet har også i 1987 deltatt i internasjonalt
samarbeid. Det avholdes årlig nordisk og internasjonalt
møte for tilsynsmyndigheter. 1 1987 ble det for første
gang holdt et nordisk møte for teknisk personell ved
tilsynsmyndighetene. I tillegg har Tilsynet deltatt i
arbeid i OECD.
Det neste internasjonale møte for datatilsynsmyndigheter
skal holdes i Oslo i september 1988.
Det nyttes relativt lite ressurser til det internasjonale
samarbeidet, men det gir likevel verdifulle impulser
for Tilsynet.
9.1.1 Nordisk samarbeid
Det nordiske møte ble holdt i Stockholm i juni 1987.
Det ble gitt en orientering om den finske lovgivning.
Loven trådte i kraft fra 1.1.88. Loven gjelder offentlige
og private registre, manuelle og EDB-førte. Et dataombud
med 10 tjenestemenn blir bygget opp i løpet av to år.
Videre ble drøftet tele-marketing, datasikkerhet,
konsesjonsplikt, former for tilsyn, pasient- og
klientregistre, personregistre for forskning og
statistikk, kredittopplysningsvirksomhet, elektronisk
arkiv og elektronisk post.
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For første gang ble det etter norsk initiativ holdt et
eget møte for teknisk personale fra Danmark, Sverige og
Norge. Dette ble foreslått for å kunne vie full
oppmerksomhet til spørsmål knyttet til teknologisk
utvikling og datasikkerhet, og dette samarbeidet er særlig
verdifullt for Norge siden de tekniske staber er vesentlig
større i Danmark og Sverige.
Det har ikke vært noen tjenestemannsutveksling i 1987. Det
er imidlertid en viss telefonisk kontakt i konkrete saker
av felles interesse.
9.1.2 Samarbeid med tilsynsmyndigheter ellers i verden
Det internasjonale møte for datatilsynssjefer ble holdt i
Quebec i september 1987 med en viss oppfølgning i Ottawa.
Før møtet ble det arrangert et seminar der det fra norsk
hold ble innledet om banksystemer, kredittopplysning og
elektronisk overføring av transaksjoner.
Det ble gitt en orientering om Europarådsarbeidet innen
personvern. Til Europarådskonvensjonen, se vedlegg 5,
foreligger det rekommendasjoner for medisinsk helse,
forskning, trygd, direkte reklame og statistikk.
Rekommendasjoner for arbeidsliv, politi, banksektor og ny
teknologi er underveis.
Det ble gitt orientering om lovgivningen i de ulike land
og erfaringer det siste året. Temaer forøvrig var den
tyske folketelling, EDB i justissektoren i Frankrike,
ny teknologi, advarselsregistre og personvern i AIDSsammenheng.
I tilknytning til Funkausstellung 1987 holdt
arbeidsgruppen for "datavern og nye media" møte i VestBerlin i september 1987 under ledelse av formannen,
direktør Helge Seip.
9.1.3 Europarådet
Datatilsynet har ikke hatt oppgaver i Europarådsregi i
1987. Det vises forøvrig til foregående punkt hva angår
status for arbeidet med rekommendasjoner.
9.1.4 OECD-samarbeidet
Datatilsynets direktør Helge Seip har i 1987 vært
nestformann i OECD's komite for data og
informasjonspolitikk (ICCP), og formann i den norske
delegasjon til komitemøtene og til møter i arbeidsgruppen
for dataflyt over landegrensene (TBDF). I desember ble det
holdt et eget møte på høyt politisk nivå om det framtidige
arbeid med datateknologi og telekommunikasjonsspørsmål mm
innenfor ICCP. Leder for den norske delegasjon og nordisk
dirigent var statssekretær Stein Reegård, FAD, mens Helge
Seip hadde et av de norske hovedinnlegg.
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For Datatilsynets arbeid er det av verdi at man fortsatt
gir arbeidet med internasjonale regler og internasjonalt
samarbeid om ansvar og normer for dataoverføringer over
landegrensene prioritet innenfor ICCP. Også sporsmål om
internasjonalt samarbeid til motarbeiding av
datakriminalitet må ventes å få okt betydning, og berører
Datatilsynets arbeidsfelt.
9.2 Høringsuttalelser
Datatilsynet avga i 1987 en rekke høringsuttalelser. De
fleste uttalelser er knyttet til foreslåtte endringer i
registreringsrutiner og informasjonsflyt. Datatilsynet
redegjør i disse tilfelle for forholdet til
personregisterlovgivningen.
Det er bl.a. gitt uttalelser knyttet til endringer i
avgifts- og ligningslovgivning, det nye foretaksregistret
i Brønnøysund, studiefinansiering og trafikkontroll.
Etter henvendelse fra en sameorganisasjon vurderte
Datatilsynet forslaget til etablering av et eget
samemanntall. Det ble pekt på at registrering av samer
i et eget manntall på EDB ville kunne komme i konflikt med
Europarådskonvensjonen om persondatabeskyttelse. Problemet
ble ikke satt på spissen fordi Stortinget vedtok at
manntallet skulle føres manuelt, samtidig som andre
tiltak for å hindre unødig spredning av opplysninger fra
manntallet ble trukket inn.
9.3 Innsynsrett
Innsynsretten er fortsatt lite brukt. Det må oppfattes som
et klart underforbruk av publikums rettigheter. Dette har
sammenheng med at verken publikum eller de som skal gi
innsyn, kjenner retten godt nok. Fortsatt kan de fleste
saksbehandlere i forvaltningen knapt nok innsynsreglene
etter offentlighetsloven og forvaltningsloven.
Innsynsretten etter personregisterloven gir den enkelte
en videre rett til innsyn og den gjelder
i tillegg også på privat sektor. Dette stiller store krav
til informasjon om innsynsretten både overfor publikum og
opplysningsbrukerne. Et bidrag ville også være om jurister
i sterkere grad ble klar over betydningen av dette. Aktiv
bruk av innsynsretten gir publikum bedre oversikt over de
beslutningsgrunnlag som foreligger og bedre kontroll med
riktigheten av disse.
Datatilsynet vil forsøke å styrke informasjonen om
innsynsrett.
9.4 Sikring av personopplysninger
Datatilsynet har innen sikkerhetsfeltet prioritert
arbeidet med utforming av utkast til sikringsforskrifter.
Utkastet er skrevet av en arbeidsgruppe nedsatt av
Justisdepartementet. Kontorsjef Djønne og spesialrådgiver
Hansen i Datatilsynet har deltatt i denne arbeidsgruppen.
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Utkastet ble i november 1987 overlevert Justis
departementet .
Kontrollaktiviteten har vært lav i 1987. Dette gjelder
også spesielt for sikkerhetskontroller idet bare syv slike
kontroller ble foretatt. De fleste kontrollene ble
foretatt på bakgrunn av tips av forskjellige slag. På EDBsiden er tilgangskontroll et kjerneproblem. Ved
integrering av systemer i nettverk, ved bruk av
kommunikasjon via telenett, kan det etableres åpninger som
kan misbrukes av uvedkommende. Tilgangskontrollen blant
godkjente brukere kan også være et problem.
For Studentregisteret ved Universitetet i Oslo har
Datatilsynet foretatt en vurdering av sikkerheten i
karakterregistreringen.
I forbindelse med konkurs i et databehandlingsforetak
foretok Datatilsynet en kontroll. Bakgrunnen var
visse vanskeligheter forbundet med tilbakelevering av
registereieres data. På grunn av kort frist for
avviklingsdrift, og mulighet for at enkelte registereiere
ikke innen fristen hadde mottatt sine data, ble en
mellomlagringsløsning etablert. 5000 magnetbånd og noe
under 100 platepakker med dokumentasjon ble oppbevart i 6
uker ved en annen bedrift etter avviklingen av
virksomheten i det konkursrammede foretak.
Datatilsynet vil vurdere nærmere forskjellige måter å
ivareta registereieres interesser i tilfelle data
behandlingsforetak går konkurs. Det er et særlig behov for
å sikre en tilstrekkelig lang avviklingsperiode.
En vesentlig del av de konkrete sikkerhetsreguleringer
Datatilsynet har foretatt faller innen helsesektoren.
Datatilsynet har hittil fulgt den praksis at svært
sensitive pasientopplysninger ikke skal legges inn på
maskiner som
benyttes av en etat eller et firmas
administrasjon. Kommunedata Nord-Norge A/S har f eksfått
avslag på en
forespørsel på vegne av potensielle kunder om
et kommunalt
legekontor kan dele anlegg med
kommuneadministrasjonen. Vedtaket er påklaget til
Justisdepartementet.
Datatilsynet har antatt at sålenge det ikke foreligger en
spesifikk tillatelse til dataoverføring av
pasientopplysninger via telenettet, så er dette ikke
tillatt. Det er relativt stor pågang på Datatilsynet med
forespørsler av denne type. Med unntak av telefaxoverføring av resepter fra lege til apotek, som er
forskriftsregulert, er ikke Datatilsynet kjent med at
andre slike tillatelser foreligger. Etter noen tids
vurderinger er man kommet fram til at Helsedirektoratet og
Datatilsynet i fellesskap framover vil vurdere de enkelte
forespørsler fortløpende.
Som nevnt arrangerte Datatilsynet 7.8.87 det første møte
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for de tekniske staber ved de nordiske datatilsyn. Det er
meningen at disse motene skal bli årvisse. Det var enighet
om at den sterkt økende bruk av personlige datamaskiner
fra et personvernsynspunkt representerer en stor
utfordring. Det gjelder både kontrollen med
opprettelse av registre og med sikkerheten.
10.

ADMINISTRASJON

10.1 Budsjett/bevilgnInger
Datatilsynets budsjett for 1987, i alt vel kr. 4.1 mill.,
var utilstrekkelig for de arbeidsplaner Tilsynet hadde.
Særlig gikk dette utover informasjons- og kontrollsiden.
Budsjettet ble overskredet innen tillatt ramme.
Det påløp ekstra kostnader på utstyrssiden fordi
arkivsystemet måtte skiftes, se nedenfor under pkt. 10.3.
Videre medførte nødvendig skifte av rengjøringsbyrå økte
kostnader.
Etter flere år med rimelig bevilgningsnivå på post 11,
Varer og tjenester, er rammene nå for små selv med svært
nøkternt forbruk.
10.2 Personale/stil1Inger
Datatilsynet fikk for 1987 en ny stilling som juridisk
saksbehandler. Det er dermed idag i alt 11 stillings
hjemler. Det ble ikke opprettet nye stillinger i
budsjettet for 1988. Bemanningen har siden oktober 1987
vært redusert med ett årsverk, fordi det ikke lenger er
rom for å engasjere ekstrahjelp med den reduksjon av
budsjettposten som ble foretatt før 1988.
Det har også vært visse utskiftninger av personale som har
bidratt til å redusere saksbehandlingskapasiteten.
Datatilsynet opplever stadig økende arbeidsbyrde og har
derfor bedt om 6 nye stillinger for 1989. Dette skyldes
forventet økning i arbeidsbyrden som følge av sterkere
engasjement med datasikkerhet og behov for å prøve å fange
opp det etterslepet som foreligger. Stortinget har nå
vedtatt at personregisterlovens ambisjonsnivå skal
opprettholdes ved at konsesjonsplikten ikke er opphevet.
Dette medfører at Datatilsynet må tilføres mer
personell. Datatilsynet har arbeidet aktivt for å utnytte
ressursene best mulig, og dette arbeidet vil fortsette.
Det har også vært utskiftninger i administrasjonsgruppen.
10.3 Administrative rutiner/anskaffelser
Datatilsynets arkivsystem EKSARD hadde fungert dårlig de
siste årene pga av manglende oppfølgning fra leverandøren
Rasjonaliseringsdirektoratet. Det er utviklet et nytt
arkivsystem for statsforvaltningen, NOARK, som
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Datatilsynet nå har fått lagt inn. Dette medførte
kostnader til anskaffelse og konvertering av det gamle
arkivet. Disse kostnadene gikk på bekostning av
informasjon og reiser til kontrollvirksomhet.
Erfaringene synes gode så langt for arkivpersonalet, mens
saksbehandlerne ikke er så tilfredse.
Det er videre problemer med kapasiteten på maskinens
eksternlagre og det foreligger behov for utskiftninger.
Det samme gjelder CPU og de eldste terminalene. Det
ble montert beskyttelse mot utstråling på samtlige
terminaler.
Det ble videre foretatt enkelte omlegninger av
saksbehandlingen for å utnytte ressursene bedre.
10.4 Konklusjon
Det er fortsatt og stadig sterkere behov for styrking av
Datatilsynet. Dette ble også drøftet av styret i
Datatilsynet i desember 1987, der styret vedtok å be om et
møte med Justisministeren. Slikt møte ble holdt i januar
1988.
11.

ARBEIDSPLANER I 1988

Administrasjonen i Datatilsynet har gjennomgått
eksisterende saksbehandlingsrutiner med tanke på bedre
ressursutnyttelse, og dette har gitt økt bevissthet på
ressursbruken såvel arbeids- som kostnadsmessig.
Mye av virksomheten blir "styrt" av inngående brev,
søknader om konsesjon og telefonsamtaler. En stadig større
del av arbeidsdagen går til å besvare telefonhenvendelser.
Samtalene vil bli søkt forkortet ved henvisning til
brosjyrer, standardbrev osv. Dette innebærer at slikt
informasjonsmateriale må utbygges.
Datatilsynet har valgt ut visse områder som skal
prioriteres opp i 1988. Dette gjelder datasikkerhet,
utvikling av regelverket, kontrollvirksomheten,
informasjonsarbeidet og arbeidet med helse- og
trygdesektor. Andre områder vil måtte bli noe ned
prioritert .
12. ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN
Storinget vedtok endringer i personregisterloven i juni
1987 og endringene trådte i kraft fra 1.10.87.
De vesentligste endringene er gjort i reglene om adressert
reklame og kredittopplysning.
En person kan kreve sitt navn sperret i personregistre mot
bruk til utsending av direkte reklame, se ny § 8 a . Denne
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regel får størst betydning som supplement til retten til
sletting i personregistre, når navn blir nyttet til
utsending for andre enn registereier. Det har vært
omfattende informasjon om endringen og Datatilsynet har
hatt stor pågang.
Kredittopplysningsforetak plikter nå på forespørsel
å opplyse hvem som har bestilt kredittopplysning og hvem
det har mottatt opplysninger fra. Svar på dette skal gis
uten at det kan kreves vederlag, se endringer i prl §§ 19
og 20. Endringene synes å ha blitt rimelig godt akseptert
av bransjen.
Det er videre presisert at kopi av kredittopplysning om
privatpersoner skal sendes disse samtidig med at
kredittopplysningen blir sendt, se prl § 19.
Det skal normalt ikke nyttes opplysninger som er mer enn
tre år gamle, mot før fem år.
Andre endringer gjelder bl.a. det register over gitte
konsesjoner som skal føres av Datatilsynet, bistandsplikt
ved kontroller, hjemmel for sikringsforskrifter,
innstramming av regler for registrering av opplysning om
straffbare forhold, bruk av kredittopplysninger innen
konsern og unntak fra konsesjonsplikt for registre
opprettet ved egen lov.
Justisdepartementet har utkast til egne forskrifter for
sikring av personregistre ute til høring. Datatilsynet
arbeider med forslag til endringer i gjeldende forskrifter
for registre som er fritatt fra konsesjonsplikt.

Vedlegg 1

LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 48 OM PERSONREGISTRE M M
(GJELDENDE FRA 1. JANUAR 1980 I HENHOLD TIL
KGL. RES. AV. 21. DESEMBER 1979)
KAPITTEL 1
Lovens område
§ 1
Loven gjelder for personregistre og for annen bruk av
personopplysninger i visse typer virksomhet.
Med personopplysninger er ment opplysninger og vurderinger
som direkte eller indirekte kan knyttes til identifiserbare
enkeltpersoner, sammenslutninger eller stiftelser. Med
personregistre er ment registre, fortegnelser m.m. der
personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger
om den enkelte person kan finnes igjen.
Loven gjelder for personregistre og bruk av person
opplysninger i organ for stat eller kommune og i privat
næringsvirksomhet, foreninger eller stiftelser.
Kongen kan bestemme at loven ikke skal gjelde for visse typer
personregistre.
KAPITTEL 2
Datatilsynet
§ 2
Det blir opprettet et datatilsyn.
Datatilsynet skal være et
frittstående organ underordnet Kongen og det departementet
Kongen fastsetter.
Datatilsynet blir ledet av et styre, som skal ha 7 medlemmer.
Medlemmene blir oppnevnt av Kongen, som også fastsetter hvem
som skal være styrets formann og nestformann.
§ 3
Uttalelse fra Datatilsynet skal være innhentet før det blir
gjort vedtak som i loven er lagt til Kongen. Dette gjelder
likevel ikke vedtak etter § 2.
Datatilsynet skal ellers :
1)

holde seg orientert om den generelle utvikling i
bruken av personregistre og om de problemer som

knytter seg til slike registre, samt sørge for
informasjon i denne forbindelse
2)

gi råd og rettleiing om spørsmål om personvern og
datasikring til dem som planlegger å opprette
personregistre

3)

kontrollere at de lover, forskrifter og regler som
gjelder for personregistre, blir fulgt, og at feil
eller mangler blir rettet

4)

etter henvendelser eller av eget tiltak gi uttalelse
i spørsmål som gjelder bruk av personopplysninger.

Kongen kan gi Datatilsynet ytterligere oppgaver som gjelder
bruk m.m. av personregistre eller bruk av personopplysninger
ellers.
§4
Datatilsynet skal føre en systematisk fortegnelse over
personregistre som er gitt konsesjon etter § 9. Fortegnelsen
skal henvise til de regler som er fastsatt etter § 11. Et
eksemplar av reglene skal oppbevares ved Datatilsynet.
Fortegnelsen og reglene skal være tilgjengelig for alle.
Kongen kan gi nærmere regler om fortegnelsen og gjøre slike
unntak fra første ledd som er nødvendige ut fra
beredskapshensyn eller hensynet til rikets sikkerhet.
§ 5
Datatilsynet kan kreve de opplysningene som trengs for at det
kan gjennomføre sine oppgaver. Tilsynet kan kreve å få adgang
til de stedene der personregistre og tekniske hjelpemidler
fins, og til å gjennomføre de prøver eller kontroller som de
mener er nødvendige.
Tilsynet kan kreve nødvendig bistand fra personalet slike
steder for å få utført prøvene eller kontrollene.
Datatilsynets rett til å kreve opplysninger er ikke begrenset
av bestemmelser om taushetsplikt.
Kongen kan gjøre slike unntak fra første og annet ledd som er
nødvendige av hensyn til rikets sikkerhet. Kongen kan også gi
forskrift om dekning av utgiftene ved kontroll.
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KAPITTEL 3
Alminnelige regler

§6
Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet
ut fra hensynet til administrasjon og virksomhet i det organ
eller foretak som foretar registreringen.
Uten at det er nødvendig, må det ikke registreres
1)
2)
3)
4)
5)

opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs
oppfatning
opplysninger om at en person har vært mistenkt,
tiltalt eller dømt for straffbart forhold
opplysninger om helseforhold eller misbruk av rusmidler
opplysninger om seksuelle forhold
andre opplysninger om familieforhold enn slike som
gjelder slektskap eller familiestatus, formuesordningen
mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde.

§ 7
Alle har rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem
selv som lagres eller bearbeides ved elektroniske
hjelpemidler. Denne innsynsretten gjelder likevel ikke
registre som bare brukes til statistikk, forskning eller
generelle planleggingsmål. Innsynsretten gjelder heller ikke
opplysninger som det må anses utilrådelig at vedkommende får
kjennskap til, av hensyn til deres helse eller forholdet til
personer som står dem nær.
For personregistre i organ for stat eller kommune gjelder
innsynsretten, slik den er avgrenset i første ledd, også for
opplysninger som ikke lagres eller bearbeides ved
elektroniske hjelpemidler. Den registrerte kan likevel ikke
kreve å få se dokumenter som reknes som interne etter
forvaltningslovens § 18.
For personregistre i organ for stat eller kommune har alle
dessuten rett til å få opplyst hvilke typer opplysninger som
er tatt inn i registeret.
Kongen kan ved forskrift bestemme at det som er fastsatt i
annet og tredje ledd, også skal anvendes på personregistre i
privat næringsvirksomhet, foreninger eller stiftelser, eller
for visse slike registre.
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte register
fastsette flere unntak fra innsynsretten og fastsette nærmere
regler eller vilkår for bruken av retten.
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§ 8
Dersom et personregister inneholder uriktige eller
ufullstendige opplysninger, opplysinger som det ikke er
adgang til å ta inn i registeret, eller opplysninger som ikke
lenger har betydning, skal opplysningene rettes, slettes
eller suppleres såframt mangelen kan få betydning for den
registrerte. Har mangelen ført til at det er gitt eller brukt
uriktige eller ufullstendige opplysninger, skal det sørges
for at feilen så vidt mulig ikke får betydning for den
registrerte.
Når det foreligger feil som nevnt i første ledd, kan
Datatilsynet gi pålegg om retting, sletting eller supplering
av registeret og om tiltak etter første ledd annet punktum.
§ 8 a
En person kan kreve sitt navn sperret i et personregister mot
bruk til utsending av direkte reklame og liknende
publikasjoner.
§ 8 b
Kongen kan ved forskrifter eller enkeltvedtak gi regler for
sikring av personopplysninger.

KAPITTEL 4
Plikt til å søke samtykke til å opprette personregistre
§9
Det kreves samtykke fra Kongen (konsesjon) for å opprette
personregistre som skal gjøre bruk av elektroniske
hjelpemidler. Slikt samtykke kreves også for å opprette andre
personregistre dersom de skal inneholde
1)
2)
3)
4)
5)

opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs
oppfatning
opplysninger om at en person har vært mistenkt,
tiltalt eller dømt for straffbart forhold
opplysninger om helseforhold eller misbruk av rusmidler
opplysninger om seksuelle forhold
andre opplysninger om familieforhold enn slike som
gjelder slektskap eller familiestatus, formuesordningen
mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde.

Kongen kan bestemme at visse typer personregistre skal være
unntatt fra konsesjonsplikten etter første ledd. For slike
registre kan det fastsettes forskrifter om forhold som er
nevnt i § 11. Det kan også fastsettes andre forskrifter for
å begrense de problemer registeret ellers kunne medføre for
den enkelte, bl.a. regler om at registeret skal kontrolleres
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av Datatilsynet og tas med i fortegnelsen etter § 4.
Kongens myndighet etter forste og annet ledd kan bare
delegeres til departementet eller til Datatilsynet.
§ 10
Ved avgjørelsen av om samtykket skal gis, skal det - innenfor
den rammen som er fastsatt i § 6 - vurderes om opprettelse og
bruk av personregisteret kan volde problemer for den enkelte
som ikke kan løses tilfredsstillende ved regler etter § 11.
Dersom slike problemer kan oppstå, må det overveies om de
blir oppveid av hensyn som taler for at registeret blir
opprettet.
§11
Når det blir gitt samtykke etter § 9, skal det fastsettes
regler for personregisteret som angir hvilke typer
opplysninger registeret kan inneholde, og hva registeret kan
brukes til.
I reglene kan det dessuten fastsettes slike vilkår som har
betydning for bruken av registeret eller kan begrense de
ulempene opprettelsen og bruken av registeret ellers kunne
medføre. Særlig bør det overveies å fastsette regler om
1)

innsamling og kontroll av de opplysninger registeret
kan inneholde
2) behandling og lagring av disse opplysningene
3) adgangen til samkjøring med andre personregistre
(kobling)
4) bruk av fødselsnummer (fødselsdato og personummer)
5) utlevering av opplysninger, bl.a. om opplysninger kan
overføres til andre registre
6) omfanget og innholdet av den informasjon som skal gis
ved meldinger eller andre henvendelser til den
registrerte
7) den enkeltes rett til å kreve opplysninger etter § 7
8) retting av opplysninger og rutiner i registeret
9) ajourføring av registeret
10) sletting eller ikke-bruk av opplysninger etter en
viss tid, og eventuelt overføring av registeret til
arkivverket
Reglene skal dessuten peke ut det organ eller foretak eller
den person som har ansvaret for at reglene blir gjennomført.
§ 12
Regler som er fastsatt etter § 11 , kan ikke fravikes uten at
det er innhentet samtykke fra det organet som fastsetter
reglene, eller - når reglene bestemmer det - fra
departementet eller Datatilsynet.

KAPITTEL 5
Kreditt- og personopplysningsvlrksomhet
§ 13
Med kredittopplysningsvirksomhet menes i kapitlet her
virksomhet som består 1 å gl meddelelser som belyser
kredittverdighet eller økonomisk vederheftighet
(kredittopplysning). Kapitlet gjelder ikke bruk av
opplysninger innen et foretak, og heller ikke i forhold til
foretak innen samme konsern med mindre opplysningene blir
gitt av et foretak som driver kredittopplysningsvirksomhet.
Det gjelder heller ikke avgivelse av opplysninger til annet
kredittopplysningsforetak som loven gjelder for, forutsatt at
opplysningene skal brukes i dette foretakets
kredittopplysningsvirksomhet.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om hva som skal reknes som
kredittopplysningsvirksomhet. For visse typer foretak kan
Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra de
enkelte bestemmelser i kapitlet.
Foretak som driver kredittopplysningsvirksomhet, kan ikke
uten samtykke fra Kongen drive annen personopplysningsvirksomhet.
§ 14
Et foretak kan ikke sette i gang kreditt
opplysningsvirksomhet før Kongen har gitt samtykke til det.
Ved avgjørelsen om at det skal gis samtykke, skal det legges
vekt på om virksomheten kan forutsettes å ville bli drevet på
en redelig og forsvarlig måte. Innenfor rammen av
bestemmelsene i denne lov kan det settes slike vilkår for
konsesjonen som er egnet til å fremme disse formål, bl.a. om
sikkerhet for ansvar. For foretak som utenlandske interesser
har bestemmende innflytelse over, kan det settes vilkår som
gjelder etableringsformen og sammensetningen av selskapets
ledelse.
§ 15
Kredittopplysningsforetaket skal påse at de opplysninger som
brukes i kredittopplysningsøyemed, så vidt mulig er
fullstendige, og at det ikke brukes opplysinger som kan danne
grunnlag for ugrunnet eller urimelig avvisende holdning til
den opplysningene gjelder.
En opplysning som ved kalenderårets utgang vil være 3 år
gammel eller mer, kan bare brukes dersom det er åpenbart at
forholdet fortsatt har vesentlig betydning for vurderingen av
den opplysningene gjelder.
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§ 16
Foretaket kan ikke som ledd i kredittopplysnings- virksomhet
bruke
1)
2)
3)
4)
5)

opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs
oppfatning
opplysninger om at en person har vært mistenkt,
tiltalt eller dømt for straffbart forhold
opplysninger om helseforhold eller misbruk av rusmidler
opplysninger om seksuelle forhold
andre opplysninger om familieforhold enn slike som
gjelder slektskap eller familiestatus, formuesordningen
mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde.

Kongen kan likevel gi samtykke til at opplysninger som er
nevnt i første ledd nr. 2 og 3 samles inn og meddeles i visse
tilfelle.
§ 17
Kredittopplysning må ikke gis når det etter det som
foreligger, går fram at bestilleren ikke har saklig behov for
den.
§ 18
Kredittopplysning skal vanligvis meddeles skriftlig.
Den kan
gis muntlig dersom den ikke inneholder noe som kan bli anført
mot den opplysningen gjelde, eller kredittopplysningen av
praktiske grunner må gis uten opphold. Blir en
kredittopplysning gitt muntlig, skal opplysningens innhold
samt bestillerens navn og adresse noteres og oppbevares minst
et halvt år. Inneholder den noe som kan bli anført mot den
opplysningen gjelder, skal den bekreftes skriftlig.
Kredittopplysninger kan gis ved utsending av publikasjon
eller lister, forutsatt at publikasjonen eller listen bare
inneholder opplysninger om næringsdrivende, og at
opplysningene er gitt i summarisk form. Slike publikasjoner
kan bare sendes til medlemmer og abonnenter.
Anmodning om kredittopplysning som går ut på at bestilleren
skal få vite det kredittopplysningsforetaket blir kjent med i
framtiden eller i et bestemt tidsrom, kan bare omfatte
opplysninger om næringsdrivende.
§ 19
Når kredittopplysning om noen som ikke er næringsdrivende
blir gitt eller bekreftet skriftlig, skal kreditt
opplysningsforetaket samtidig vederlagsfritt sende gjenpart,
kopi eller annen melding om innholdet til den det er bestilt

opplysninger om.
§ 20
Alle har rett til å få opplyst hva foretaket har lagret om
dem selv til bruk i kredittopplysningsøyemed, og til å få
opplyst hvilke kredittopplysninger som er gitt om dem de
siste seks måneder. Foretaket plikter også å opplyse hvem som
har bestilt opplysningene, og hvem det har mottatt
opplysningene fra. Svar skal gis skriftlig om ikke
vedkommende har samtykket i at det blir gitt på annen måte.
Blir opplysning om hva et register inneholder gitt i form av
et sammendrag, eller har foretaket lagret opplysninger som
ikke gjengis fullstendig, skal dette sies i svaret. Den
opplysningene gjelder, kan kreve å få gjennomgå alle
dokumenter m.m. ved henvendelse til foretaket.
Foretaket kan bergne seg en rimelig godtgjørelse når
opplysning etter første ledd første punktum blir gitt
skriftlig. Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi
nærmere regler om beregning av godtgjørelsen.
§ 21
Kongen kan ved forskrift fastsette at § 14 om konsesjonsplikt
skal gjelde også for andre foretak som driver personopplysningsvirksomhet. I konsesjonen kan det settes vilkår om
innsamling, lagring og bruk av opplysningene, samt om
kontroll, om innsynsrett for den opplysningene gjelder og om
rett til å kreve seg slettet av register.
KAPITTEL 6
Databehandlingsforetak
§ 22
Virksomhet som består i å bearbeide personopplysninger for
andre ved elektroniske hjelpemidler, må ikke settes i gang
før Kongen har gitt samtykke til det. § 14 annet ledd gjelder
tilsvarende.
Første ledd gjelder ikke dersom bearbeidelsen utelukkende
skjer for andre foretak innen samme konsern.
Kongen kan gi utfyllende forskrifter om hva som skal reknes
som databehandlingsforetak ved anvendelse av første ledd, og
kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra de
enkelte bestemmelser i dette kapitlet.
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§ 23
Foretak som må ha konsesjon etter § 22 første ledd, må Ikke
uten avtale med oppdragsgiveren anvende opplysningene til
andre formål enn det oppdraget gjelder. Opplysningene kan
heller ikke uten slik avtale overlates til noen andre for
lagring eller bearbeidelse.
§ 24
Foretaket skal treffe de sikringstiltak som trengs.
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte foretak gi
bestemmelser om de sikringstiltak som skal gjennomføres.
KAPITTEL 7
Adresserings- og distribusjonsvirksomhet
§ 25
Virksomhet som består i å selge eller på annen måte tilby
adresser for grupper av personer, eller i å utføre oppdrag
for utsending av reklame og andre meddelelser til slike
grupper, kan ikke settes i gang før Kongen har gitt samtykke
til det.
§ 14 annet ledd gjelder tilsvarende.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om hvilke foretak som er
konsesjonspliktige etter første ledd, og kan ved forskrift
eller enkeltvedtak gjøre unntak fra de enkelte bestemmelser i
kapitlet.
§ 26
Et register til bruk for virksomhet som er nevnt i § 25
første ledd, kan ikke inneholde
1)
2)
3)
4)
5)

opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs
oppfatning
opplysninger om at en person har vært mistenkt,
tiltalt eller dømt for straffbart forhold
opplysninger om helseforhold eller misbruk av rusmidler
opplysninger om seksuelle forhold
andre opplysninger om familieforhold enn slike som
gjelder slektskap eller familiestatus, formuesordningen
mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde.

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak ytterligere
begrense foretakets adgang til å registrere
personopplysninger, og regulere bruken av registrerte
opplysninger.
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§ 27
Uten hinder av bestemmelsene i § 26 kan foretaket sende
meldinger på grunnlag av kunde- og medlemsregistre som
stilles til rådighet av oppdragsgiveren. Slike registre må
bare nyttes til å sende meldinger om oppdragsgiverens varer
eller tjenester o.l., og de kan ikke overlates til andre.
§ 28
Foretak skal i sine registre slette enhver som ber om det.
En registrert kan kreve å få opplyst hvem som er foretakets
kilde for registreringen.
Gjelder kravet om sletting slikt register som er nevnt i
§ 27, skal kravet sendes til oppdragsgiveren, som plikter å
påse at vedkommende blir strøket som adressat ved seinere
bruk av registeret. Den som har satt fram kravet, skal
underrettes om videresendingen og om oppdragsgiverens navn.
§ 29
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte foretak gi
bestemmelser med sikte på å hindre at personopplysninger blir
brukt i strid med §§ 26 og 27 og for å sikre gjennomføringen
av reglene i § 28.
§ 30
Kongen kan ved forskrift bestemme
1) at §§ 26 til 28 skal gjelde tilsvarende for foretak
som i enkeltstående tilfeller påtar seg oppdrag som
er nevnt i § 25 første ledd,
2) at visse typer opplysninger ikke skal kunne anvendes
for utvalg av adressater ved utsending av meldinger
for foretakets egne varer og tjenester o.l., samt at
§ 28 skal gjelde tilsvarende for slike adresselister
KAPITTEL 8
Opinions- og markedsundersøkelser
§ 31
Virksomhet som består i å utføre opinions- eller
markedsundersøkelser for andre, kan ikke sette i gang før
Kongen har gitt samtykke til det. § 14 annet ledd gjelder
tilsvarende.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om hvilke foretak som er
konsesjonspliktige etter første ledd, og kan ved forskrift
eller enkeltvedtak gjøre unntak fra de enkelte bestemmelser i
dette kapitlet.
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§ 32
Personopplysninger som noen gir under opinions- eller
markedsundersøkelser, må ikke meddeles videre i en slik form
at opplysningen kan henføre til en enkelt person.
Opplysninger som er mottatt for opinions- og
markedsundersøkelser, må ikke brukes for andre formål.
§ 33
Uten samtykke fra den opplysningene gjelder, må opplysning om
navn, fødselsdato, fødselsnummer eller liknende ikke innføres
i register som bearbeides ved elektroniske hjelpemidler.
Heller ikke må slike opplysninger innføres i et annet
register som er særskilt utformet med sikte på at
opplysningene skal være lett tilgjengelige og anvendelige.
Uten samtykke fra den opplysningen gjelder, må innsamlede
opplysninger ikke lagres i mer enn et halvt år i slik form at
de kan henføres til en enkelt person.
§ 34
Kongen gir nærmere forskrifter om slik virksomhet som er
nevnt i § 31. Forskriftene kan bl.a. inneholde bestemmelser
om innhenting av opplysninger, om lagring av innhentede
opplysninger, og andre bestemmelser som skal sikre at
innsamlede personopplysninger ikke nyttes på urett måte eller
kommer på urette hender.
§ 35
Kongen kan ved forskrift bestemme at §§ 32 til 34 skal gjelde
også for foretak som i enkeltstående tilfelle påtar seg slike
oppdrag som er nevnt i § 31 første ledd, og for foretak som
setter i verk slike undersøkelser for sin egen administrasjon
og virksomhet.
KAPITTEL 9
Overføring til utlandet, m.m.
§ 36
Register som omfattes av § 9 første ledd må ikke overføres
til utlandet uten samtykke av Kongen.
Personopplysninger som er innsamlet her i riket, må ikke
overføres til utlandet uten samtykke av Kongen når formålet
er å innføre opplysningene i et register nevnt i § 9 første
ledd.

Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra første og annet
ledd. Det kan fastsettes at disse bestemmelser ikke skal
gjelde i forhold til enkelte andre land.
§ 37
Kongen kan gi forskrift om samarbeid mellom Datatilsynet og
tilsynsmyndigheter i andre land. I slik forskrift kan det
fastsettes særlige regler om meldeplikt for registre og om
kontroll med eller tilintetgjøring av registre.
KAPITTEL 10
Straff og erstatning
§ 38
Med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler
straffes den som forsettlig eller aktløst
1)
unnlater å innhente samtykke etter § 9, §13 tredje
ledd, § 14, § 22, § 25, § 31 eller § 36
2)
overtrer regler eller vilkår fastsatt etter § 11, §
14, § 22, § 25, § 31 eller § 36,
3) bruker opplysninger i strid med reglene i § 16, § 18,
§ 23, § 26, § 27, § 32 eller § 33
4)
unnlater å etterkomme krav fra Datatilsynet etter § 5
eller § 8
'
5)
unnlater å etterkomme krav om opplysninger etter § 7
eller § 20 eller krav om sletting etter § 28
6)
unnlater å gi melding etter § 19 til den
opplysningene gjelder.
Medvirkning straffes på samme måte. I forskrift som gis i
medhold av loven, kan det fastsettes at overtreding av
forskriften skal straffes med bøter eller fengsel inntil ett
år eller begge deler.
§ 39
Er en overtreding som nevnt i § 38 begått av noen som har
handlet på vegne av et foretak, kan bøtestraff idømmes
foretaket, selv om ingen kan straffes etter § 38.
Ved utmåling av straff etter denne paragrafen skal det særlig
legges vekt på om overtredingen er foretatt for å fremme
foretakets interesser, og om foretaket har hatt fordel av
overtredingen.
Straffelovens § 28 gjelder ikke bøtestraff etter denne
paragraf.
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$ 40
Har foretak som driver virksomhet som nevnt 1 § 13, meddelt
opplysninger 1 strid med bestemmelser gitt i eller i medhold
av loven her, eller meddelt opplysninger som viser seg
uriktige eller åpenbart misvisende, skal foretaket erstatte
det tap som påføres den opplysningene gjelder. Dette gjelder
uten hensyn til om det er utvist skyld fra noen som har
opptrådt på vegne av eller i tjeneste hos foretaket.
KAPITTEL 11
Forholdet til andre lover.

Ikraftsetting. Overgangsregler.

§ 41
Konsesjonsplikten etter § 9 jfr. § 10 gjelder ikke for
personregistre i organ for stat eller kommune som er
opprettet ved egen lov. Også for slike registre skal det
likevel fastsettes regler som nevnt i § 11, i den utstrekning
det ikke er fastsatt noe annet i eller i medhold av
heimelsloven. Også de andre bestemmelsene i loven gjelder for
slike registre i den utstrekning det ikke annet følger av
hj emme1s1oven.
§ 42
Loven trer i kraft den dag Kongen bestemmer.
For personregistre som er opprettet før loven trer i kraft,
og som omfattes av § 9, skal det søkes om samtykke innen en
frist som Kongen fastsetter. Forutsatt at søknad er kommet
inn innen fristen, kan personregisteret brukes uendret inntil
det er fastsatt regler etter § 11.
Reglene i annet ledd gjelder tilsvarende når det kreves
samtykke etter kapitlene 5-9.
§ 43
Fra loven trer i kraft gjøres følgende endringer 1 andre
lover.
1.

Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker
§ 21 Nytt annet ledd skal lyde :
Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at
banken driver kredittopplysningsvirksomhet i samsvar
med lovgivningen for slik virksomhet.

2.

Lov 24. mai 1961 nr 2 om forretningsbanker
§ 18 nytt annet ledd skal lyde :
Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at
banken driver kredittopplysningsvirksomhet i samsvar
med lovgivningen for slik virksomhet.

Lov 11. Juni 1976 nr 71 om finansieringsvirksomhet
§ 15 nytt annet ledd skal lyde :
Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at
foretaket driver kredittopplysningsvirksomhet i
samsvar med lovgivningen for slik virksomhet.

Vedlegg 2

FORSKRIFTER I MEDHOLD AV LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 48
OM PERSONREGISTRE M. M.
Gitt av Justisdepartementet 21. desember 1979
med endringer av 10. mars 1981,
jfr. kgl. resolusjon 21. desember 1979.
KAP. 1. OM INNSYNSRETTEN.
(Personregisterloven § 7 fjerde og femte ledd.)
§ 1-1
Svar på henvendelser som nevnt i personregisterloven § 7
første ledd skal gis snarest mulig og senest innen en
måned.
Svaret skal gis skriftlig dersom ikke den som benytter
innsynsretten samtykker i at svaret gis muntlig eller på
annen måte.
§ 1-2

Svar på henvendelser som nevnt i personregisterloven § 7
annet ledd skal gis snarest mulig og senest innen en
måned. Dersom innsynsretten kan motvirke mulighetene for
å få en sak som er under behandling avklart, kan
institusjonen fastsette at vedkommende ikke skal ha
adgang til opplysningene så lenge undersøkelser pågår,
(jfr. forvaltningsloven § 20 første ledd).
Den registeransvarlige bestemmer ellers, ut fra hensynet
til forsvarlig saksbehandling, hvordan dokumentene eller
opplysningene skal gjøres tilgjengelig for vedkommende.
På anmmodning skal vedkommende gis skriftlig svar ved
utskrift eller avskrift fra registeret.
§ 1-3
Svar på henvendelser som nevnt i personregisterloven § 7
tredje ledd skal gis umiddelbart.
Svaret skal gis skri ftelig dersom ikke den som benytter
innsynsretten samtykker i at svaret gis muntlig eller på
annen måte.
§ 1-4
Datatilsynet gis myndighet som nevnt i person
registerloven § 7 femte ledd til ved enkeltvedtak
å fastsette unntak fra innsynsretten. Datatilsynet kan
også ved enkeltvedtak fastsette nærmere regler eller
vilkår for bruk av retten, herunder unntak fra reglene i
dette kapittel.
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§ 1-5
Innsynsretten etter lovens § 7 annet ledd i opplysninger
som ikke lagres eller bearbeides ved elektroniske
hjelpemidler, skal også gjelde for de registre over
nåværende eller tidligere ansatte, personale eller
representanter som finnes i privat næringsvirksomhet,
foreninger eller stiftelser, jfr. lovens § 7 fjerde ledd.
Som interne dokumenter som etter § 7 annet ledd kan
unntas fra innsyn, skal i denne sammenheng regnes alle
dokumenter arbeidsgiver selv utarbeider for sin interne
saksforberedelse samt dokumenter som er utarbeidet for
den interne saksforberedelse av særskilte rådgivere eller
sakkyndige, eller av annen sammenslutning eller stiftelse
innenfor eget konsern eller organisasjon.
Også dokumenter om å innhente dokumenter nevnt i denne
bestemmelse kan unntas fra innsyn.
Selv om dokumentet er unntatt fra annet og tredje ledd
bør vedkommende ha rett til éf gjøre seg kjent med de
deler av dokumentet som inneholder faktiske opplysninger
eller sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum.
Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysninger som
finnes i annet dokument som vedkommende har innsyn i.
KAP. 2. FRITAK FRA KONSESJONSPLIKT.
(Personregisterloven § 9 annet ledd.)
§ 2 -1

Personregistre som omfattes av dette kapittel er unntatt
fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9
første ledd.
Vilkårene for konsesjonsfrihet er at kravene til
registrenes innhold m.v. i §§ 2-2 til og med 2-15 følges,
og at følgende regler overholdes:
(1)

FORMÅL

Registeret må ikke brukes til andre formål enn det
som følger av typebetegnelsene i §§ 2-2 til og med
2-15, eller i strid med andre lovregler som gjelder
for føringen eller bruken av registeret.
(2)

UTLEVERING

Personopplysninger må ikke utleveres fra registeret
til utenforstående, unntatt når utlevering skjer
a)
b)

med samtykke fra den opplysningene gjelder,
til annen sammenslutning eller stiftelse
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innenfor eget konsern (jfr. lov av 4. juni 1976
nr. 59 om aksjeselskaper § 2-1).
c) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med
hjemmel i lov,
d) med hjemmel i avtale mellom partene i
arbeidslivet,
e) som ledd i betalingsinnkreving (inkasso),
f) fra registre som
nevnt i §§ 2-2 og 2-12 som
nødvendig ledd i opprettelse og administrasjon
av kollektive forsikringsordninger,
g) for registre som
nevnt i § 2-12 til registre for
utarbeidelse av lønnsstatistikk som har
konsesjon etter personregisterloven § 9.
Denne bestemmelse er ikke til hinder for at
annet kan bestemmes i avtale mellom partene i
arbeidslivet,
h) fra registre som nevnt i § 2-4 til annen bank,
etter beslutning fra styret eller noen som har
fullmakt fra styret til å avgjøre spørsmål om
utlevering,
i) fra registre som nevnt i § 2-5 til andre
livsforsikringsselskaper eller deres
bransjeorganisasjoner, etter beslutning fra
styret eller noen som har fullmakt til å avgjøre
spørsmål om slik utlevering.
Oppbevaring eller behandling av personopplysninger hos et
databehandlingsforetak som hår konsesjon etter
personregisterloven § 22, eller hos et adresseringseller distribusjonsforetak som har konsesjon etter loven
§ 25, regnes ikke som utlevering når dette skjer etter
oppdrag fra registerets eier.
Denne bestemmelse om utlevering gjelder ikke for
personregistre som nevnt i §§ 2-11, 2-13 og 2-15.
3)

KOPLING.

Registeret må ikke koples sammen med andre
personregistre, unntatt når koplingen
a)
b)
c)
d)
e)

skjer med hjemmel i lov,
har hjemmel i avtale mellom partene i
arbeidslivet,
er ledd i utveksling og sammenholding av
opplysninger i et foretaks vanlige
administrative rutiner,
går ut på å sammenligne navn og adresser for å
unngå dobbeltforsendelser o.l.,
skjer i forbindelse med utlevering som nevnt i
punkt (2) bokstav f.

Registre som nevnt i § 2-4 og § 2-8 regnes i denne
sammenheng som ett register.

(4)

SIKRING.

Den registeransvarlig må sørge for forsvarlig
sikring av de registrerte personopplysninger, slik
at ikke noen får tilgang til opplysningene uten å ha
rett til eller krav på dem.
Datatilsynet kan gi pålegg som ansees som nødvendige
for å oppnå forsvarlig sikring.
Fødselsnummer må ikke benyttes utenpå postsendinger.
For organ i staten vises for øvrig til gjeldende
sikkerhets- og databeskyttelsesinstruks med
utfyllende bestemmelser (datasikkerhetsdirektivet).
Denne bestemmelse gjelder ikke for registre som
nevnt i § 2-15.
(5)

SLETTING.

Tidligere medlemmer, kunder, abonnenter og
leverandører skal slettes fra registre som nevnt i
§§ 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 og 2-6 når vedkommende krever
det og andre lovregler ikke er til hinder for
sletting.
Utsendelsene som registre som nevnt i § 2-7 brukes
til, må påføres avsenders navn og adresse. Enhver
som ber om det kan kreve seg slettet fra registeret.
Opplysning om "lånenummer" i utlånsregister som
nevnt i § 2-8 skal biblioteket slette av eget tiltak
når den utlånte bok er tilbakelevert.

§ 2 -2
Foreningers medlemsregistre unntas fra konsesjonsplikten
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Med et slikt register menes en fortegnelse over forenings
nåværende og tidligere medlemmer som ikke inneholder
andre personopplysninger enn:
(1)
(2)
(3)

navn
adresseopplysninger
opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon,
teleks og andre teletjenester
(4) medlemsnummer
(5) medlemskoder (opplysninger om type medlemsskap o.l.)
(6) tillitsverv
(7) kjønn
(8) fødselsdato
(9) data for distribusjon av trykksaker, publikasjoner
0.1.
(10) opplysninsger om kurs, utdannelse o.l. innen
foreninger eller i tilknytning til denne
(11) utdannelse, stilling, arbeidsgiver
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(12)
(13)
(14)
(15)

kontingentopplysninger
utlånte eiendeler
lønnsopplysninger
resultater fra idrettskonkurranser o.l.

§ 2-3
Kunde-, abonnent- og leverandørregistre unntas fra
konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 første
ledd.
Med et slikt register menes register over
kunder/abonnenter og/eller leverandører som ikke
inneholder andre personopplysninger enn :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

navn
kontaktnummer og kontaktperson
konsernopplysninger
adresseopplysninger
opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon,
teleks og andre teletjenester
kontonummer bank/post og andre opplysninger i den
sammenheng
rubriseringsdata ( så som kategori kunde/leverandør,
distrikt, type varer, kontonummer i regnskap,
kunde-/leverandørnummer, andre opplysninger til bruk
i statistikk og annen bedriftsintern avregning og
andre opplysninger som ikke angår fysiske personer
eller personlige forhold)
inkasso- og utbetalingsopplysninger
saldoinformasjon
kredittgrense
betalingsbetingelser
aldersfordeling av saldoposter
purringsstatus

§ 2-4
Kunderegistre i banker som omfattes av :

-

lov
lov
lov
lov
lov
lov
lov
lov
lov
A/S

av
av
av
av
av
av
av
av
av

23.april 1892 om Norges Bank
l.mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank
10.desember 1948 nr. 2 om Norges Postsparebank
15. juni 1949 nr. 1 oin Norges Kommunalbank
24.mai 1961 nr. 1 om sparebanker
24.mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker
5.februar 1965 nr. 2 om Statens landbruksbank
28.april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank
25.mars 1977 nr. 14 om Den Norske Industribank

unntas fra konsesjonsplikten etter personregisterloven §
9 første ledd.
Kunderegistre som er unntatt fra konsesjonsplikten etter
første ledd kan bare benyttes i forbindelse med innlån,
utlån, betalingsformidling, inkasso, forvaltning og andre
ordinære banktjenester.

I det enkelte kunderegister kan følgende
personopplysninger registreres :
(1)

Kundeopplysninger

Med kundeopplysninger menes personopplysninger om
bankens kunder, kausjonister , og andre som banken
har saklig behov for å registrere opplysninger om
på grunn av deres forhold til kunden ( jfr.
personregisterloven § 6 første ledd).
Følgende kundeopplysninger kan registreres :
a)
b)

navneopplysninger
adresseopplysninger (bosteds- , arbeids-,
adviserings- og tilskriveradresser)
c) opplysninger om anropsnummer for telefon, teleks
og andre teletjenester
d ) fødselsnummer
e ) foretaksnummer og arbeidsgivernummer
f) kjønn
g) antall konti (egne, kausjonist, garantist o.l.)
h) sivilstand
i) stillingsbetegnelse
j ) notatfelt med rent administrative opplysninger
om kundeforholdet (disposisjonsforhold,
sperringer o.l.) Personopplysninger som nevnt
i personregisterloven § 6 annet ledd tillates
ikke registrert i notatfelt
k ) kundetype og kundekode
1) formues- og inntektsforhold, og beløpsangivelse
for beregnet kredittverdighet
m) kundeopplysninger (opprettelse, avslutning
o.l.)
n) henvisninger til andre som banken har saklig
behov for å registrere på grunn av deres forhold
til kunden (kausjonister, garantister, konsern,
datterselskap, arbeidsgiver e.l.)
(2)

Konto- og oppdragsopplysninger.

Med konto- og oppdragsopplysninger menes
opplysninger om de enkelte konti eller oppdrag.
Følgende konto- og oppdragsopplysninger kan
registreres :
a)
b)

c)
d)
e)

kontonummer og oppdragsnummer
andre numre i tilknytning til kontoen
(depotnummer, disponentnummer, bankkortnummer,
kausjonistnummer, betalingskortnummer,
aksjenummer m.v.)
åpnings- endrings-, avslutningsdato, og andre
dato opplysninger vedrørende kontoen eller
oppdraget
rente- dekort-, provisjonsbetingelser og
gebyrer
saldi, gebyrbeløp, rentebeløp debet/kredit.
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omkostninger, provisjoner agio, og andre
statusopplysninger
f) avdrags-, termin-, og forfallsopplysninger
g) opplysninger om purringer, overtrekk og inkasso
h) disposisjonsopplysninger, stikkord
i) innvilgede lån
j ) opplysninger om stillet sikkerhet ( prioritet,
takst, utløpsdatoer o.l.)
k) henvisningsopplysninger av betydning for
disponeringen av kontoen eller oppdraget
1 ) notatfelt med rene administrative opplysninger
om kontoen eller oppdraget
(disposisjonsforhold,
sperringer o.l.). Personopplysninger som nevnt
i personregisterloven § 6 annet ledd tillates
ikke registrert i notatfeltet.
m) kontoanalysedata
n) betalingsmottakers/kreditorers kontonummer, navn
adresse og fødselsnummer
o) opplysninger som er nødvendige for å hindre
uttak på sperret konto
(3)

Transaksj onsopplysninger.

Med transaksjonsopplysninger menes opplysninger som
registreres i forbindelse med bruk av kontoen,
inklusive transaksjoner som tilføres automatisk slik
som renter, provisjoner o.l.
Følgende transaksjonsopplysninger kan registreres:
a)
b)
c)

f)
g)

transaksjonsbeløp og valutasort
arkivreferanse og terminalidentifikasjon
ID-nummer ( ikke fødselsnummer), bilagsnummer,
sj ekknummer o.l.
tekstkode, tekst og annen beløpsidentifikasjon
bokføringsdato, valuteringsdato, og andre
tidsbestemmelser av transaksjonsforløpet
henvisninger til motpost
førings- og behandlingskoder

4)

Administrative opplysninger og interne referanser.

d)
e)

I tilknytning til opplysninger som nevnt i punkt (1)
til og med punkt (3) ovenfor, kan det registreres
administrative opplysninger som systemet må benytte
for at det skal kunne arbeide i samsvar med de
kunde-, konto-, oppdrags-, og
transaksjonsopplysninger som er nevnt. Dessuten kan
det registreres interne referanser som bare benyttes
for å vise til andre rutiner eller registre, og som
ellers ikke har behandlingsmessige konsekvenser.
5)

Statistikk.

Felter for klassifikasjon og koding av opplysninger
til å utarbeide offentlig og intern statistikk kan
benyttes for personopplysninger som tillates
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registrert etter punkt (1) til og med punkt (3)
ovenfor. Statistikk må ikke utarbeides i en slik
form at opplysningene direkte eller indirekte kan
fores tilbake til den enkelte konto eller kunde.
§ 2-5
Forsikrings- og utlånsregistre i livsforsikringsselskaper
som omfattes av lov av 19.juni 1911 nr. 1 om
forsikringsselskaper kap. 3, unntas fra konsesjonsplikten
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Med et forsikringsregister menes et personregister over
forsikringstakere og andre som er tilknyttet
forsikringspoliser som er tegnet i selskapet.
Livsforsikringsselskapenes forsikringsregister kan brukes
til :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

den ordinære administrasjon av selskapets livs- og
pensjonsforsikringer
å beregne provisjon til salgsmedarbeidere og honorar
til leger vedrørende utskriving av dødsattester,
legeerklæringer o.l.
å fremstille statistikk over premier,
erstatningsytelser, kunder o.l. for revisjonsformål
og for å kunne drive produktutvikling
å fremstille grunnlagsdata for selskapets interne
økonomiske og administrative rutiner
å utarbeide tilbud om forsikringsdekning
å gjennomføre oppfølgning av erstatningstilfeller og
foreta risikobedømmelse ved bl.a. å gi opplysninger
til bransjens felles organer ( Nemnden for
helsebedømmelse,
og Livsforsikringsselskapenes registreringskontor
å gjennomføre forsikringstekniske beregninger
å kunne foreta informasjonsutveksling mellom
organisasjoners medlemsregistre og
forsikringstakeres personell- og lønnsregistre over
generelle forsikringsdata for de personer
som omfattes av forsikringen
å gi kunder informasjon om selskapet og dets
produkter.

Livsforsikringsselskapenes forsikringsregistre må ikke
inneholde andre opplysninger enn :
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Personlige opplysninger om personer som er
tilknyttet en forsikringspolise, herunder:
navn og adresse
fødselsnummer
firmanummer
kjønn
sivilstand
yrke
polisenummer og medlemsnummer
arbeidsgiver og organisasjon
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i)
(2)
a)
b)
(3)
a)
b)
c)
(4)
a)
b)
c)
d)
e)
(5)
a)
b)
c)
(6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

andre identifikasjonsopplysninger for de
registrerte
opplysninger om forsikredes helse, sykdomstilfeller
og skader, herunder
opplysninger om sykdommens eller skadens art og
varighet
dødsårsak
Opplysninger om forsikringens verdi, dvs.
opplysninger om
selskapets forsikringsforpliktelser
forsikringens aktuelle kapitalverdi
data som inngår i beregning av disse
Opplysninger om premiene, dvs. opplysninger om
polisens
betalingsbetingelser
fradrag og tillegg i premien
data som inngår i beregningen av disse
data for styring av skattefradrag
Opplysninger for gjennomføring av oppgjørs- og
erstatningsberegninger, dvs.
data for beregning av erstatningsbeløp, herunder
forsikringsform, bonus m.v.
trekk- og skatteopplysninger
opplysninger om erstatningsmottaker
Andre forsikringsopplysninger m.v.
statistiske data
forsikringstekniske data, herunder opplysninger
og beregningsgrunnlag, nettopremier og
opplysninger om indeksregulering
provisjonsdata
reassuransedata
poliselånsdata
styrings- og hjelpedata for EDB

Med et utlånsregister menes et personregister over
enkeltpersoner og andre som er registrert i forbindelse
med utlån.
Livsforsikringsselskapenes utlånsregistre kan brukes til
selskapets ordinære administrasjon av sin
utlånsvirksomhet.
Utlånsregistrene må ikke inneholde andre opplysninger
enn:
(1 )

Opplysninger om personer og andre som er registrert
i forbindelse med utlån, herunder
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a)
b)
c)
d)
e)

navn og adresse
fødselsnummer
firmanummer
lånenummer
andre identifikasjonsopplysninger om de
registrerte

(2)
a)
b)
c)
d)

Opplysninger om lånet, herunder
innvilget beløp, restlån, status og type
rentesats, avdrag, antall terminer, og forfall
lånets formål og oppsigelsesbestemmelser
betalte renter og avdrag samt restanser

(3)
a)
b)
c)
d)

Opplysninger om hva slags pant som er stillet i
sikkerhet for lånet, herunder
pantets betegnelse med eventuelt grunnboksnummer
og bruksnummer
pantets takstbeløp
pantets type
grunnkode og festetid

(4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Diverse opplysninger av statistisk, geografisk og
intern art for klassifisering av lånet herunder
tinglysningsopplysninger
debitortype
geografisk beliggenhet
garantier
båndlagte beløp
prioriteter og beløp

§ 2-6
Leietakerregistre unntas fra konsesjonsplikten etter
personregisterloven § 9 første ledd.
Med et slikt register menes et register over register
eierens leieboere som ikke inneholder andre
personopplysninger enn:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

navneopplysninger
adresseopplysninger
fødselsnummer (såfremt registeret brukes til
fordeling av ligningsmessig underskudd i borettslag)
medlemsnummer i borettslag
ansiennitetsopplysninger til bruk ved tildeling av
leilighet
medlemskontingentbeløp
leilighetsnummer og adresse
leilighetstype og størrelse
leilighetens alder
leilighetens verdi (takst) ved omsetning
leilighetens omsetningsform
leiebeløp fordelt på art (husleie, garasje, fyring
etc. )
medlemmets tilknytning til leilighet (eier.
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fremleier, leier etc.)
dato for innflytning
betaling/restansedata for kontingentinnkreving
betaling/restansedata for leieinnkreving
oversikt over tidligere leietakere til bruk ved
fordeling av ligningsmessig underskudd i borettslag
(18) bankkontonummer for automatisk belastning av leie på
konto
(19 ) andre rent administrative opplysninger

(14)
(15)
(16)
(17)

§ 2-7
Registre for utsendelse av publikasjoner/trykksaker som
bare inneholder følgende personopplysninger unntas fra
konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 første
ledd:
(1 )
(2 )
(3)
(4)
(5)

navneopplysninger
adresseopplysninger
nummer (anropsnummer) for telefon, teleks og andre
teletjenester
yrke/tittel
opplysninger nødvendige for utsendelse, unntatt
opplysninger nevnt i personregisterloven § 6 annet
ledd.

§ 2-8
Katalog-, låner- og utlånsregister i bibliotekene unntas
fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9
første ledd.
Med et katalogregister menes et register over et
biblioteks titler som brukes som et hjelpemiddel i
biblioteket og som kun inneholder følgende
personopplysninger:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

signatur
forfatter
tittel
utgavebetegnelse
utgiversted og -år
sidetall og antall bind
tittelnummer

eller andre lignende opplysninger.
Med et låneregister menes en fortegnelse over samtlige
lånere i biblioteket som ikke inneholder andre
personopplysninger enn følgende:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

lånenummer
navn
alder
adresseopplysninger
yrke
dato for utsendelse av lånekortet
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Med et utlånsregister menes en fortegnelse over hvert
enkelt av bibliotekets bøker e.l. som kun inneholder
følgende personopplysninger:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

eksemplarnummer
tilhørighet i bibliotek
status
utlånsdato
forfallsdato
lånenummer
antall innkallinger sendt
statistikk over antall utlån

§ 2-9
Advokaters arkiver/registre som ikke gjør bruk av
elektroniske hjelpemidler unntas fra konsesjonsplikten
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Med et slikt register/arkiv menes en advokats fortegnelse
over tidligere og nåværende klienter og motparter, samt
andre med tilknytning til disse.
§ 2 -1 0
Legers, tannlegers, psykologers eller annet godkjent
helsepersonells registre som ikke gjør bruk av
elektroniske hjelpemidler ut fra konsesjonsplikten etter
personregisterloven § 9 første ledd.
§ 2 -1 1

Registre opprettet i medhold av lov av 4. juni 1976 nr.
59 om aksjeselskaper § 3-8 unntas fra konsesjonsplikten
etter personregisterloven § 9 første ledd dersom det ikke
inneholder slike opplysninger som nevnt i § 6 annet ledd.
§ 2-12

Register over den registeransvarliges nåværende eller
tidligere ansatte, personale og representanter, unntas
fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9
første ledd dersom
1.
2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

registeret ikke gjør bruk av elektroniske
hjelpemidler
registeret gjør bruk av elektroniske hjelpemidler og
ikke inneholder andre opplysninger enn:
navneopplysninger
adresseopplysninger
opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon,
teleks og andre teletjenester
fødselsnummer og annet nummer knyttet till person
(rullenummer/arbeidstakernummer)
rubriseringsdata, (såsom kategori, type
ansatt/representant, distrikt, type varer,
kontonummer i regnskap, representantkategori, andre
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(6)
(7 )
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

opplysninger til bruk i statistikk og annen
bedriftsintern avregning)
kjønn
nærmeste pårørende
sivilstand
stillingsbetegnelse
yrkesopplysninger som etter overenskomst eller
tariffavtale har betydning for lønns- og
arbeidsvilkår
opplysninger om utdannelse og praksis
lønns- og provisjonsopplysninger
bankkontonummer
pensjonsopplysninger
trekk- og skatteopplysninger
ansettelses- og sluttdato (permisjoner e.l.)
dødsdato
fraværsdato, type fravær og varighet. Angivelse av
sykdommens art tillates ikke registrert utover det
som er pålagt ved lov av 4. februar 1977 nr. 4 § 20
om arbeidervern.
firmabil e.l.
utlånte eiendeler
lån til ansatte eller garanti for lån
opplysning om den ansatte er mobiliseringsdisponent
(ja/nei) evt. militært løpenummer, grad, og
rulleførende avdeling.

I tillegg til de opplysninger som er oppregnet ovenfor
kan det i slike registre tas inn opplysninger når det er
pålagt i medhold av gjeldende lover eller avtaler mellom
partene i arbeidslivet.
§ 2-13
Forlagenes personarkiver/registre til bruk ved utgivelse
av biografiske leksika, konversasjonsleksika og
fagleksika unntas fra konsesjonsplikten etter
personregisterloven § 9 første ledd.
§ 2-14
Dags- og ukepressens personregister til bruk i
journalistisk virksomhet unntas fra konsesjonsplikten
etter personregisterloven § 9 første ledd.
§ 2-15
Personregistre som kun inneholder personopplysninger om
valgte eller oppnevnte representanter i organ opprettet i
medhold av lov av 12. november 1954 nr. 1 om styret i
kommunene, eller lov av 16. juni 1961 nr. 1 om
fylkeskommuner, eller lov av 19. desember 1952 nr. 7 om
Den norske kirkes ordning, unntas fra konsesjonsplikten
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Det samme gjelder personregistre som kun inneholder
personopplysninger om Stortingets representanter eller
medlemmer av Stortingets kommiteer.
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§ 2-16
Konsesjonsfrihet etter dette kapittel gjelder også når
flere konsesjonsfrie registre fores som ett register.
Forutsetningen for konsesjonsfrihet er dessuten at dette
registeret ikke inneholder andre opplysninger enn det som
er tillatt etter bestemmelsene for hver enkelt av de
registrene som fores som ett. De øvrige vilkår for konsesjonsfrihet for de enkelte regstre må også overholdes.

KAPITTEL 3
FRITAK FRA KONSESJONSPLIKT MOT MELDEPLIKT
(Personregisterloven § 9 annet ledd)
Opphevet.

KAPITTEL 4
KONSESJON FOR KREDITT- OG PERSONOPPLYSNINGSVIRKSOMHET
(Personregisterloven § 13 annet ledd og § 17 annet ledd)
§ 4-1
Følgende virksomheter regnes ikke som
kredittopplysningsvirksomhet:
(1)
(2)

meldinger fra offentlige registre om rettigheter og
heftelser i fast eiendom eller løsøre.
meldinger fra banker (jfr. lov 23.april 1892 om
Norges Bank, lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske
Stats Husbank, lov av 10. desember 1948 nr. 2 om
Norges Postsparebank, lov av 15. juli 1949 nr. 1 om
Norges Kommunalbank, lov av 24. mai 1961 nr. 1 om
sparebanker, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om
forretningsbanker, lov av 5. februar 1965 nr. 2 om
Statens Landbruksbank, lov av 28. april 1972 nr. 22
om Statens Fiskarbank og lov av 25. mars 1977 nr. 14
om Den Norske Industribank A/S) og fra
finansieringsselskaper (jfr. lov av 4. juni 1976 nr.
71 om finansieringsvirksomhet) som gjelder
dekningskontroll for sjekk eller annet uttak fra
konto, diskontering av veksler og
avbetalingskontrakter. Det samme gjelder når slike
meldinger formidles for bank eller
finansieringsselskap av et utenforstående foretak.

(3)

meldinger til den opplysningene gjelder.

(4)

utgivelse av ligningsdata.
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§ 4-2
Folgende virksomheter unntas fra konsesjonsplikten etter
personregisterloven § 14:
(1)
(2)
(3)

banker, jfr. lov av 24. mai 1961 nr. 2 om
forretningsbanker og lov av 24. mai 1961 nr. 1 om
sparebanker.
finansieringsvirksomhet i medhold av lov av 4. juni
1976 nr. 71 om finansieringsvirksomhet.
statsbanker opprettet ved egen lov.

§ 4-3
Fødselsnummer må ikke benyttes utenpå postsendinger.
§ 4-4
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre
unntak som nevnt i personregisterloven § 13 annet ledd
annet punktum.
§ 4-5
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi
slike regler som nevnt i personregisterloven § 17 annet
ledd.
KAPITTEL 5
KONSESJON FOR DATABEHANDLINGSFORETAK
(Personregisterloven § 22 tredje ledd og § 24 annet
ledd )
§ 5-1
Et forvaltningsorgan (jfr. forvaltningsloven § 1) som
bare bearbeider personopplysninger for andre over-,
under- eller sideordnede organer i samme etat, regnes
ikke som databehandlingsforetak etter personregisterloven
§ 22 første ledd.
Det samme gjelder når et forvaltningsorgan bearbeider
opplysninger for kollegiale organer, sakkyndige eller
tilsynsførere m.v. som er tilknyttet etaten, eller for
private som er engasjert for å løse oppgaver for etaten.
§ 5-2
Et forvaltningsorgan som bearbeider personopplysninger
som det har mottatt fra andre forvaltningsorganer, regnes
ikke som databehandlingsforetak etter personregisterloven
§ 22 første ledd dersom bearbeidingen hovedsaklig skjer
ut fra organets eget behov, eller for slike organer som
nevnt ovenfor i § 5-1. Dette gjelder selv om bearbeidede
opplysninger sendes tilbake til det organ som
forvaltningsorganet mottok opplysninger fra.
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§ 5-3
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjore
unntak fra de enkelte bestemmelser i personregisterloven
kap. 6, jfr. loven § 22 tredje ledd.
§ 5-4
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi
bestemmelser som nevnt i personregisterloven § 24 annet
ledd.
KAPITTEL 6
KONSESJON FOR ADRESSERINGS- OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET
(Personregisterloven §§ 25,26 og 29)

§

6-1

Reglene i kapittel 7 i personregisterloven gjelder ikke
for virksomhet drevet av forvaltningsorganer (jfr.
forvaltningsloven § 1).
§ 6-2
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre
slike unntak som nevnt i personregisterloven § 25 annet
ledd.
§ 6-3
Datatilsaynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi
regler som nevnt i personregisterloven § 26 annet ledd.
§ 6-4
For å gjennomføre reglene i personregisterloven § 28 må
foretaket opprette et eget register over eller på annen
måte anmerke de personer som etter lovens § 28 krever seg
slettet blant de adresser foretaket tilbyr eller
benytter, slik at de som har krevd seg slettet, ikke
lenger står som adressat på de utskrifter som foretaket
tilbyr eller benytter til distribusjon.
Når foretaket har mottatt krav om sletting, skal det bare
oppbevare de opplysninger om vedkommende som er nodvendig
for å hindre at vedkommende kommer med en
adressatutskri ft .
Tiltak etter første og annet ledd skal foretas innen en
frist som fastsettes ved den enkelte konsesjon.
§ 6-5
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi
slike regler som nevnt i personregisterloven § 29.
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§ 6-6
I medhold av personregisterloven § 30 nr. 1 bestemmes at
lovens § 28 skal gjelde også for foretak som i
enkeltstående tilfeller påtar seg oppdrag som nevnt i
lovens § 25 første ledd.
I medhold av personregisterloven § 30 nr. 2 bestemmes at
lovens § 28 skal gjelde også for adresselister til bruk
for utsending av et foretaks egne varer og tjenester o.l.
KAPITTEL 7
KONSESJON FOR OPINIONS- OG MARKEDSUNDERSØKELSER
(Personregisterloven §§ 31 og 35.)
§ 7-1
Et forvaltningsorgan (jfr. forvaltningslovens § 1) som
utfører opinions- eller ,markedsundersøkelser for andre
over- eller sideordnede organer i samme etat, trenger
ikke konsesjon etter personregisterloven § 31 første
ledd.
Det samme gjelder når et forvaltningsorgan utfører
opinions- eller markedsundersøkelser for kollegiale
organer, sakkyndige eller tilsynsførere m.m., som er
tilknyttet etaten, eller for private som er engasjert for
på løse oppgaven for etaten.
§ 7-2
Et forvaltningsorgan som utfører opinions- eller
markedsundersøkelser ved hjelp av opplysninger det har
mottatt fra andre forvaltningsorganer, trenger ikke
konsesjon etter personregisterlovens § 31 første ledd,
dersom undersøkelsen hovedsaklig skjer ut fra organets
egne behov, eller for slike organer som nevnt ovenfor i §
7-1. Dette gjelder selv om bearbeidede opplysninger
sendes tilbake til det organ som forvaltningsorganet
mottok opplysninger fra.
§ 7-3
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre
unntak fra de enkelte bestemmelser i personregisterloven
kap. 8, jfr. lovens § 31 annet ledd.
§ 7-4
I henhold til personregisterloven § 35 bestemmes at
lovens §§ 32 til 34 også skal gjelde for foretak som i
enkeltstående tilfeller påtar seg slike oppdrag som nevnt
i lovens § 31 første ledd, og for foretak som setter i
verk slike undersøkelser for sin egen administrasjon og
virksomhet.
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KAPITTEL 8
SAMTYKKE TIL OVERFØRING TIL UTLANDET
(Personregisterloven § 36 tredje ledd.)
§ 8-1
Dersom register eller opplysning som nevnt i lovens § 36
første og annet ledd overføres til utlandet, behøves ikke
slikt samtykke som nevnt i § 36. Overføring må meldes til
Datatilsynet i god tid før overføring finner sted.
Datatilsynet kan nekte overføring eller sette vilkår for
overføringen.
Overføring behøver ikke meldes når Norge har plikt til å
foreta slik overføring etter folkerettslig overenskomst
eller som følge av medlemsskap i internasjonal
organisasjon.
KAPITTEL 9
STRAFFEBESTEMMELSER
(Personregisterloven § 38 tredje ledd.)
§ 9-1
Den som forsettlig eller aktlost unnlater å følge reglene
i disse forskrifter § 1-1, § 1-2, § 1-3, § 2-1, § 4-3
eller § 8-1, straffes med bøter eller fengsel inntil ett
år eller begge deler.
Medvirkning straffes på samme måte.

Vedlegg 3
DATATILSYNET

KONSESJON
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KONSESJON FOR ........................................
A DRIVE ADRESSERINGS- OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET

TIL

I medhold av Lov om personregistre m.m. av 9.6.78 nr. 48
§ 25, jfr. Kgl. res. av 21.12.1979 pkt. 1 gis
samtykke (konsesjon) til å drive virksomhet som består i å
selge eller på annen måte tilby adresser for grupper av
personer, eller i å utføre oppdrag for utsending av
reklame og andre meddelelser til slike grupper, herunder
adressemekling (listbroking) og markedsføring ved bruk av
telefon (tele-marketing).
1

INNLEDNING

Forutsetningen for konsesjonen er at foretaket følger de
regler som er gitt for slik virksomhet i personregister
loven kapittel 7 og forskriftenes kapittel 6, og
de vilkår som følger av denne konsesjon. Reglene skal
gjøres kjent for de som utfører arbeid for
virksomheten.
2

SIKRING

Foretaket skal sørge for slik sikring av kundenes registre
som hindrer at noen får utskrifter eller registerkopier
uten å ha rett eller krav på dem. Foretaket skal videre
sørge for at ingen får adgang til opplysninger uten å ha
rett eller krav på dem.
Bare de personer som må ha tilgang til grunnlags
materialet og registeret under utøvelsen av sitt arbeid
skal ha tilgang til disse.
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Opplysninger som ikke lenger er av interesse, skal
makuleres på betryggende måte, ved brenning e.l. Det samme
gjelder eventuelt grunnlagsmateriale for registrering,
reservekopier m.v.
Eventuelle reservekopier, lister, grunnlagsmateriale m.v.
skal oppbevares i låsbare skap/rom så lenge de befinner
seg i foretakets lokaler.
Datatilsynet kan for øvrig gi pålegg om ytterligere tiltak
dersom det anses nødvendig, og det forutsettes at
foretaket innretter seg etter de til en hver tid gjeldende
forskrifter for sikring av personregistre. Slike
forskrifter er foreløpig ikke meddelt.
3

SLETTING/SPERRING

Sletting eller sperring av navn og adresse skal
gjennomføres snarest mulig og senest 1 måned etter at
anmodning er mottatt.
Adresserte sendinger skal være påført navn og adresse på
avsender.
Dersom avsender ikke er kilde for adressen, skal navn på
kilde fremgå av sendingen, og anmodning om sletting/sperring skal videreformidles. Navn på kilde skal være
påført alle sendinger som postlegges etter 1.5.88.
4

ADRESSEMEKLING

(Listbroking)

Foretaket har adgang til å foreta adressemekling
(listbroking) til postal reklame innenfor nedenstående
vilkår:
Det er ikke adgang til å nytte til adressemekling registre
som gir opplysning om de registrertes politiske eller
religiøse oppfatning, nasjonalitet, rase, helseforhold,
eller andre følsomme forhold som nevnt i prl § 6, annet
ledd. Se forøvrig prl § 26, jfr § 27.
Kunde-/leverandør- og abonnentregistre og adresseregistre
som nevnt i § 2-3 og § 2-7 i forskriftene til
personregisterloven, kan nyttes til utsendelse av
reklame for andre etter samtykke fra registereier.
Foreningers medlemsregistre som nevnt i § 2-2, kan nyttes
til utsendelse av adressert reklame for andre, etter
samtykke fra registereier når denne har adgang
til å tillate dette etter foreningens vedtekter eller
årsmøtevedtak.
Det skal ikke foretas utvalg (seleksjoner) i kunderegistre
før de stilles til rådighet for andre, bortsett fra
seleksjon på kjønn, alder og adresseområde. Opplysning om
tjeneste/produkt kan bare nyttes som indikasjon på alder
og kjønn.
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Foretaket kan kun koble registre for fjerning av
dubletter o.l. eller ajourføring av navn og adresse.
Registre som skal nyttes i adressemekling skal minst en
gang pr. år, være kontrollert mot register over avdøde
personer. Ved første gangs benyttelse skal registret være
vasket mot register over avdøde de siste sju år.
Forøvrig skal det ikke nyttes registre som har vært
utilstrekkelig ajourholdt.
Adresselapper o.l. som utleveres fra foretaicet skal ikke
benyttes til å opprette eller oppdatere personregistre hos
mottakeren, med mindre mottakeren selv er eier av det
register som er nyttet til utskrivningen av adressene.
Foretaket skal ved slutten av hvert kvartal sende
Datatilsynet en oversikt over foretatt adressemekling
av kunders registre. Vedlagte skjema benyttes.
5

MARKEDSFØRING VED BRUK AV TELEFON (TELE-MARKETING)

Det er ikke adgang til å nytte andre enn oppdragsgivers
medlems-, kunde-, leverandør- og abonnentregistre, til
markedsføring ved bruk av telefon. Generelle
telefonabonnentregistre på EDB kan nyttes etter særskilt
samtykke fra Datatilsynet.
Det er ikke adgang til å nytte registre som nevnt i
§ 2-7 i forskriftene til personregisterloven, til
slik markedsføring.
Dersom andre registre ønskes nyttet til slik
markedsføring overfor næringsdrivende, må konsesjon
for vedkommende register være innhentet fra Datatilsynet,
se prl § 9, første ledd og § 2-1 i forskriftene til
personregisterloven.
Foretaket skal ved henvendelse til telefonabonnentene
uoppfordret oppgi foretakets navn, hvem som ringer og hvem
det ringes på vegne av.
Videre skal det på forespørsel opplyses hvilke kilder som
er nyttet for å finne fram til vedkommende abonnent.
Dersom vedkommende ønsker det, skal sletting/sperring bli
besørget.
Privatpersoner skal ikke kontaktes før kl.0900
etter kl. 2100, eller på søn- og helligdager.
6

og

OVERFØRING TIL UTLANDET

Dersom adresseregistre skal overføres til utlandet, skal
dette meldes på fastsatt skjema i god tid før overføring
finner sted. Dette gjelder også overføring for påføring av
navn og adresse ved utenlandsk foretak.

7

FORBEHOLD OM ENDRINGER

Dersom det skjer endringer i foretakets virksomhet som går
ut over bestemmelsene i denne konsesjon, må det søkes om
ny konsesjon. Dersom foretakets virksomhet skal opphøre,
må dette meldes til Datatilsynet.
Datatilsynet kan sette ytterligere betingelser eller
trekke konsesjonen tilbake når dette finnes nødvendig ut
fra personvernhensyn.

<tittel>

<tittel>
Vedlegg: Adressemeklingsskjema
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SHORT SUMMARY OF THE 1987 ANNUAL REPORT FROM THE NORWEGIAN
DATA INSPECTORATE
The DI is hereby presenting its 8th annual report. It
gives an account of the work of the DI in 1987. The DI
received 25 % more applications for permission to
establish personal data registers in 1987 than in 1986.
About 600 permissions were granted in 1987, which is a
moderate increase. 5 applications were turned down.
The number of incoming cases increased by 15 %, while the
staff was reduced from twelve to eleven employees.
The personal data registers act was revised and the
amended legislation was enacted 1 October 1987. The
permission system is kept. The changes are minor and
mostly connected to direct mail and credit information. An
English translation of the revised act may be ordered from
the DI.
The regulations concerning
direct mail and telemarketing
are improved by a review of the permissions.
The control activity was reduced due to reduction in
staff and control budget.
The EDP-advisor and a senior legal officer of the DI have
participated in working out a draft for security
regulations for personal data registers, which is now
under consideration in the Ministry of Justice.
The draft presents regulations connected to protection
against disclosure, poor data guality and availability.
The security level is assessed on the basis of the
sensitivity of the data as for illegal access, inadeguate
quality and insufficient availability.
The DI has continued its engagement in the OECD, the
Council of Europe and other international bodies, and is
going to host the international meeting of privacy
commissioners in 1988.

C o n v e n tio n fo r Üu* p r o te ctio n o f in d iv id u a l« w ith regard
to a u to m a tic p rocrssin ji o f p oreon al data
PREAMBLE
The member States of the Council of Europe,
signatory hereto.
Considering that the aim of the Council of
Europe is to achieve greater unity between its
members, based in particular on respect for
the rule of law, as well as human rights and
fundamental freedom« ;
Condering that it is desirable to extend the
safeguards for everyone's righ ts and funda
mental freedoms, and in particular the right
to the respect for privacy, taking account of
the increasing flow across frontiers of perso
nal data undergoing autom atic processing;
Reaffirming at the sam e time their commit
ment to freedom of information regardless of
frontiers;
Recognizing that it is necessary to reconcile
the fundamental values of the respect for
privacy and the free flow of information be
tween peoples,
Have agreed as follow s :
CHAPTER I — GENERAL PROVISIONS
Article 1
Object and purpose
The purpose of this convention is to secure
in the territory of each Party for every indi
vidual, whatever his nationality or residence,
respect for his rights and fundamental free
doms, and in particular his right to privacy,
with regard to automatic processing of perso
nal data relating to him («data protection»).
Article 2
Definitions
For the purposes of this convention :
a. 'personal d a ta » means any information
relating to an identified or identifiable indi
vidual ( «data subject» ) ;
b. «automated data file» m eans any set of
data undergoing automatic processing;
c. «automatic processing» includes to fol
lowing operations if carried out in whole or in
part by automated m eans: storage of data,
carrying out of logical and/or arithmetical
operations on those data, their alteration,
erasure, retrieval or dissem ination ;
d. «controller of the file» m enas the natural
or legal person, public authority, agency or

any other body who is competent according to
the national law to decide what should be the
purpose of the automated data file, which
categories of personal data should be stored
and which operations should be applied to
them.
Article 3
Scope
1. The P arties undertake to apply this con
vention to automated personal data files and
automatic processing of personal data in the
public and private sectors.
2. Any State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi
cation, acceptance, approval or accession, or at
any later time, give notice by a declaration
adreased to the Secretary General of the Coun
cil of Europe :
a. that it will not opply this convention to
certain categories of automated personal data
files, a list of which will be deposited. In this
list it shall not include, however, categories of
automated data files subject under its domes
tic low to data protection provisions. Conse
quently, it shall amend thiB list by a new
declaration whenever additional categories of
automated personal data files are subjected
to data protection provisions under its domes
tic law ;
b. that it will also apply this convention
to information relating to groups of persons,
associations, foundations, companies, corpora
tions and any other bodies consisting directly
or indirectly of individuals, whether or not
such bodes possess legal personality ;
c. that it will also apply this convention to
personal data files which are not processed au
tomatically.
3. Any State which has extended the scope
of this convention by any of the declarations
provided for in sub-paragraph 2.b or c above
may give notice in the said declaration that
such extensions shall apply only to certain
categories of personal data files, a list of
which will be deposited.
4. Any Party which has excluded certain
categories of automated personal data files by
a declaration provided for in sub-paragraph
2.a above may not claim the application of this
convention to such categories by a Party
which has not excluded them.
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5. Likewise, a Party which has not made
one or other of the extensions provided for in
subparagraphs 2.b and c above may not ciaim
the application of this convention on these
points with respect to a Party which has made
such extensions.
6. The declarations provided for in para
graph 2 above shall take effect from the mo
ment of the entry into force of the convention
with regard to the State which has made them
if they have been made at the time of signa
ture or deposit of its instrument of ratifica
tion, acceptance, approval or accession, or
three months after their receipt by the Secre
tary General of the Council of Europe if they
have been made at any later time. These
declarations may be withdrawn, in whole or in
part, by a notification addressed to the Secre
tary General o f the Council of Europe. Such
withdrawals shall take effect three months
after the date of receipt of such notification.
CHAPTER II — BASIC PRINCIPLES FOR
DATA PROTECTION
Article 4
Duties of the Parties
1. Each Party shall take the necessary
measures in its domestic law to give effect to
the basic principles for data protection set out
in this chapter.
2. These measures shall be taken at the
latest at the time of entry into force of this
convention in respect of that Party.
Article 5
Q uality of data
Personal data undergoing automatic pro
cessing shall b e :

rvell rjs personal data concerning health of
sexual life, may not be processed automatically
unless domestic law provides appropriate safe
guards. The same shall apply to personal data
relating to criminal convictions
Article 7
Data security
Appropriate security measures shall be taken
for the protection of personal data stored in
automated data files against accidental or
unauthorised destruction or accidental loss as
well as against unauthorised access, alteration
or dissemination.
Article 8
Additional safeguards for the data subject
Any person shall be enabled:
a. to establish the existence of an automa
ted personal data file, its main purposes, as
well as the identity and habitual residence or
principal place of business of the controller of
the file;
b. to obtain at reasonable intervals and
without excessive delay or expense confirma
tion of whether personal data relating to him
are stored in the automated data file as well
as communication to him of such data in an
intelligible form;
c. to obtain, as the case may be, rectifica
tion or erasure of such data if these have been
processed contrary to the provisions of domes
tic law giving effect to the basic principles set
out in Articles 5 and 6 of this convention;
d. to have a remedy if a request for confir
mation or, as the case may be, communication,
rectification or erasure as referred to in para
graphs b and c of this article is not complied
with.

a. obtained and processed fairly and law
fully;
b. stored for specified and legitimate purArticle 9
puses and not used in a way incompatible with
Exceptions and. restriction»
those purposes;
1. No exception to the provisions of Articles
c. adequate, relevant and not excessive in
5. 6 and 8 of this convention shall be allowed
relation to the purposes for which they are
except within the limits defined in thiB article.
stored ;
2. Derogation from the provisions of Ar
d accurate and, where necessary, kept up
ticles 5, 6 and 8 of t h i B convention shall be
to d a te;
e.
preserved in a form which permits iden allowed when such derogation is provided for
by the law of the Party and constitutes a
tification o f the data subjects for no longer
necessary measure in a democratic society in
than is required for the purpose for which
the interests of :
those data are stored.
a. protecting State security, public safety,
Article 6
the monetary interests of the State or the
suppression of criminal offences;
Special categories of data
b. protecting the data subject or the rights
Personal data revealing racial origin, poli
and freedoms of others.
tical opinions or religious or other beliefs, as
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Restrictions on the exercise of the rights
specified in Article 8. paragraphs b, c and d,
may be provided by law with respect to auto
mated personal data files used for statistics or
for scientific research purposes when there is
obviously no risk of an infringement of the
privacy of the data subjects.
Article 10
Sanctions and remedies
Each Party undertakes to establish appro
priate sanctions and remedies for violations of
provisions of domestic law giving effect to the
basic principles for data protection 3et out in
this chapter.
Article 11
Extended protection
None of the provisions of this chapter shall
be interpreted as limiting or otherwise affect
ing the possibility for a Party to grant data
subjects a wider measure of protection than
that stipulated in this convention.

CHAPTER III — TRANSBORDER DATA
HOW S
Article 12
Transborder flow s of personal data and
dom estic law
1. The following provisions shall apply to
the transfer across national borders, by what
ever medium, of personal data undergoing
automatic processing or collected with a view
to their being autom atically processed.
2. A Party shall not, for the sole purpose
of the protection of privacy, prohibit or sub
ject to special authorisation transborder flows
of personal data going to the territory of
another Party.
3. Nevertheless, each Party shall be entitled
to derogate from the provisions of paragraph
2:
a. insofar as its legislation includes specific
regulations for certain categories of personal
data or of automated personal data files, be
cause of the nature of those data or those files,
except where the regulations of the other
Party provide an equivalent protection ;
b. when the transfer is made from its terri
tory to the territory of a non-Contracting
State through the intermediary of the terri
tory of another Party, in order to avoid such
transfers resulting in circumvention of the
legislation of the Party referred to at the
beginning of this paragraph.

CHAPTER IV — MUTUAL ASSISTANCE
Article 13
Co-operation between Parties
1. The Parties agree to render each other
mutual assitance in order to implement this
convention.
2. For that purpose :
a. each Party shall designate one or more
authorities, the name and address of each of
which it shall communicate to the Secretary
General of the Council of Europe;
b. each Party which has designated more
than one authority shall specify in its commu
nication referred to in the previous sub-para
graph the competence of each authority.
3. An authority designated by a Party shall
at the request of an authority designated by
another Party :
a. furnish information on its law and ad
m inistrative practice in the field of data pro
tection ;
b. take, in conformity with its domestic
law and for the sole purpose of protection of
privacy, all appropriate measures for fornishing factual information relating to specific
automatic processing carried out in its terri
tory, with the exception however of the perso
nal data being processed.
Article 14
A ssistansc to data su bjects resident abroad
1. Each Party shall assist any person resi
dent abroad to exercise the rights conferred
by its domestic law giving effect to the prin
ciples set out in Article 8 of this convention.
2. When such a person resides in the terri
tory of another Party he shall be given the
option of subm itting his request through the
intermediary of the authority designated by
that Party.
3. The request for assistance shall contain
all the necessary particulars, relating inter
alia to :
a. the name, address and any other relevant
particulars identifying the person making the
request ;
b. the automated personal data file to
which the request pertains, or its controller;
c. the purpose of the request.
Article 15
Safeguards concerning assistance rendered by
designated authorities
1.
An authority designated by a Party
which has received information from an autho
rity designated by another Party either ac
companying a request for assistance or in
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reply to its own request for assistance shall
not use that information for purposes other
than those specified in the request for assi
stance.
2. Each Party shall 8ee to it that the per
sona belonging to or acting on behalf of the
designated authority shall be bound by appro
priate obligations of secrecy or confidentiality
with regard to that information.
3. In no case may a designated authority be
allowed to make under Article 14, paragraph
2, a request for assistance on behalf of a data
subject resident abroad, of its own accord and
without the express consent of the person con
cerned.

Article 16
Refusal of requests for assistance
A designated authority to which a request
for assistance is addressed under Articles 13
or 14 of this convention may not refuse to
comply with it unless:

CHAPTER V — CONSULTATIVE
COMMITTEE
Article 18
Composition of the com m ittee
1. A Consultative Committee shall be set up
after the entry into force of this convention.
2. Each Party shall appoint a representa
tive to the committee and a deputy represen
tative. Any member State of the Council of
Europe which is not a Party to the convention
shall have the right to be represented on the
committee by an observer.
3. The Consultative Committee may, by
unanimous decision, invite any non-member
State of the Council of Europe which is not a
Party to the convention to be represented by
an observer at a given meeting.
Article 19
Functions of the com m ittee
The Consultative Committee:

a. the request is not compatible with the
powers in the field of data protection of the
authorities responsible for replying;
b. the request does not comply with the
provisions of this convention;
c. compliance with the request would be
incompatible with the sovereignty, security or
public policy (ordre public) of the Party by
which it was designated, or with the rights
and fundamental freedoms of persons under
the jurisdiction of that Party.

a. may make proposals with a view to faci
litating or improving the application of the
convention;
b. may make proposals for amendment of
this convention in accordance with Article 21;
c. shall formulate its opinion on any pro
posal for amendment of this convention which
is referred to it in accordance with Article 21,
paragraph 3;
d. may, at the request of a Party, express
an opinion on any question concerning the
application of this convention.

Article 17
C osts and procedures of assitance
1. Mutual assistance which the Parties ren
der each other under Article 13 and assistance
they render to data subjects abroad under
Article 14 shall not give rise to the payment of
any costs or fees other than those incurred for
experts and interpreters. The latter costs or
fees shall be borne by the Party which has
designated the authority making the request
for assistance.
2. The data subject may not be charged
costs or fees in connection with the steps taken
on his behalf in the territory of another Party
other than those lawfully payable by residents
o f that Party.
3. Other details concerning the assistance
relating in particular to the forms and proce
dures and the languages to be used, shall be
established directly between the Parties con
cerned.

Article 20
Procedure
1. The Consultative Committee shall be con
vened by the Secretary General of the Council
of Europe. Its first meeting shall be held w ith
in twelve monthB of the entry into force of this
convention. It shall subesequently meet at
least once every two years and in any case
when one-third of the representatives of the
Parties request its convocation.
2. A m ajority o f representatives of the
Parties shall constitute a quorum for a meet
ing of the Consultative Committee.
3. After each of its meetings, the Consul
tative Committee shall submit to the Com
mittee of Ministers of the Council of Europe
a report on its work and on the functioning of
the convention.
4. Subject to the provisions of this conven
tion. the Consultative Committee shall draw
up its own Rules of Procedure.
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CHAPTER VI — AMENDMENTS
Article 21
Am endments
1. Amendments to this convention may be
proposed by a Party, the Committee of Mini
sters of the Council of Europe or the Consul
tative Committee.
2. Any proposal for amendment shall be
communicated by the Secretary General of the
Council of Europe to the member States of the
Council of Europe and to every non-member
State which has acceded to or has been invited
to accede to this convention in accordance
with the provisions of Article 23.
3. Moreover, any amendment proposed by a
Party or the Committee of Ministers shall be
communicated to the Consultative Committee,
which shall submit to the Committee of Mini
sters its opinion on that proposed amendment.
4. The Committee of Ministers shall con
sider the proposed amendment and any opi
nion submitted by the Consultative Committee
and may approve the amendment.
5. The text o f any amendment approved by
the Committee of Ministers in accordance with
paragraph 4 of this article shall be forwarded
to the Parties for acceptance.
6. Any amendment approved in accordance
with paragraph 4 o f this article shall come
into force on the thirtieth day after all Parties
have informed the Secretary General of their
acceptance thereof.
CHAPTER VII — FINAL CLAUSES
Article 22
E n try into force
1. This convention shall be open for signa
ture by the member States of the Council of
Europe. It is subject to ratification, accept
ance or approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with
the Secretary General of the Council of Eu
rope.
2. This convention shall enter into force on
the first day of the month follow ing the expi
ration of a period of three months after the
date on which five member States of the
Council of Europe have expressed their con
sent to be bound by the convention in accord
ance with the provisions of the preceding para
graph.
3. In respect of any member State which
subsequently expresses its consent to be bound
by it, the convention shall enter into force on
the first day of the month follow ing the expi
ration of a period of three months after the
date of the deposit of the instrument of ratifi
cation, acceptance or approval.

ärsmelduig
Article 23
Accession by non-inember States
1. After the entry into force of this con
vention. the Committee of Ministers of the
Council of Europe may invite any State not a
member of the Council of Europe to accede to
this convention by a decision taken by the
majority provided for in Article 20.d of the
Statute of the Council of Europe and by the
unanimous vote of the representatives of the
Contracting States entitled to sit on the com
mittee.
2. In respect of any acceding State, the
convention shall enter into force on the first
day of the month following the expiration of a
period of three months after the date of depo
sit of the instrument of accession with the
Secretary General of the Council of Europe.
Article 24
T erritorial clause
1. Any State may at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifica
tion, acceptance, approval or accession, specify
the territory or territories to which this con
vention shall apply.
2. Any State may at any later date, by a
declaration addressed to the Secretary General
of the Council of Europe, extend the applica
tion of this convention to any other territory
specified in the declaration. In respect of such
territory the convention shall enter into force
on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after
the date of receipt of such declaration by the
Secretary General.
3. Any declaration made under the two pre
ceding paragraphs may, in respect of any ter
ritory specified in such declaration, be with
drawn by a notification addressed to the Secre
tary General. The withdrawal shall become
effective on the first day of the month follow
ing the expiration of a period of six months
after the date of receipt of such notification
by the Secretary General.
Article 25
R eservations
No reservation may be made in respect of
the provisions of this convention.
Article 26
Denunciation
1.
Any Party m ay at any time denounce
this convention by means of a notification
addressed to the Secretary General of the
Council of Europe.
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2.
Such denunciation shall become effective
on the first day of the month following the
expiration of a period of six months after the
date of receipt of the notification by the Secre
tary General.
Article 27
N otifications
The Secretary General of the Council of
Europe shall notify the member States of the

Council and any State which has acceded to
this convention of:
a. any signature ;
b.
the deposit of any instrument of rati
fication, acceptance, approval or accession;
c. any date of entry into force of this con
vention in accordance with Articles 22. 23 and
24;
d. any other act, notification or communi
cation relating to this convention

Vedlegg 6

Datatilsynets årsmelding

Uoffisiell

oversettelse

D e k la ra sjo n o m o v e r fo r in g av data o v e r la n d e g r e n se r
( G odkjent av regjeringene 4 OECD’s m edlem sland 11. i f . 1986)
Den raske teknologiske utvikling p& om
rådene informasjon, datamaskiner og kommu
nikasjon fører til betydelige strukturelle endringer i medlemslandenes økonomi. Strømmer
av elektronisk behandlede data og informasjon
er en viktig følge av teknologisk framskritt,
og spiller en økende rolle i de nasjonale økonomier. Med den stadig Bterkere økonomiske
avhengighet mellom medlemslandene trenger
disse strømmene en internasjonal dimensjon,
kjent som overføring av data over landegren
ser. Det er derfor naturlig for OECD å vise
oppmerksomhet for politiske spørsmål som
knytter seg til disse datastrømmer over lande
grenser.
Denne deklarasjon har til formål å klar
gjøre medlemslandenes generelle holdning ved
behandlingen av disse spørsmål.
På bakgrunn av ovenstående, vil regjerin
gene i OECD-landene:
Ta til etterretning at data og informasjon
på EDB nå stort sett sirkulerer fritt i inter
nasjonal sammenheng;
Ta l betraktning OECD's retningslinjer om

personvern, overføring av persondata over
landegrenser og den betydelige framgang som
er oppnådd på personvernets område, nasjonalt
og på internasjonalt nivå;
Erkjenne variasjonsbredden blant deltakere
i utvekslingen av data over landegrenser, en
keltpersoner og myndigheter, og erkjenne de
omfattende ulikheter i typer av elektronisk
lagrede data og informasjon som selges eller
overføres over landegrenser, slik som data og
informasjon i tilknytning til handelsvirksom
het, datastrømmer innenfor selskaper, elek
troniske inform asjonstjenester og vitenskape
lig og teknologisk utveksling;
Erkjenne den økende betydning av data
strømmer over landegrenser og de fordeler
som kan vinnes ved slike overføringer, og er
kjenne at medlemslandenes evne til å utnytte
slike fordeler kan variere;
Erkjenne at investeringer og handel på dette
område bare kan ha fordel av åpenhet og
stabilitet i retningslinjer, reguleringer og
normer;
Erkjenne at nasjonal politikk som virker inn
på datastrømmer over landegrensene, avspeiler

en rekke Boeriale og økonomiske mål, og at
regjeringene kan nytte ulike midler til å nå
sine politiske m ålsettinger;
Være oppmerksom på de soeiale og økonom
iske fordeler som kan følge av adgang til et
variert tilbud av informasjonsressurser og av
effektive og tjenlige informasjonstjenester;
Erkjenne at medlemslandene har en felles
interesse i å lette overføring av datastrømmer
over grensene, og i utform ing av forskjellige
politiske mål på dette område.
Med skyldig hensyn til sine nasjonale lover
herved erklære sin hensikt om:
a) å frem m e tilgang til data og Informasjon
og beslektede tjenester og unngå at det
ekapes urim elige barrierer for Internasjo
nal utveksling av data og informasjon.
b) k søke åpenhet 1 reguleringer og retnings
linjer som gjelder informasjon, data- og
kommunikasjonstjenester
som
berører
overføringer over landegrenser.
c) k u tvikle felles opplegg for behandling av
spørsmål som har forbindelse med data
strømmer over landegrensene, og når det
pasher, utvikle harmoniske løsninger.
d) å overveie m ulige følger for andre land,
når man behandler spørsmål som har for
bindelse med dataoverføringer over lande
grenser.
Med bakgrunn i den hensikt som er uttrykt
ovenfor, og under hensyn til det arbeid som
utføres i andre internasjonale fora, er R egjer
ingene i OECD’s m edlem sland enige om,
at videre arbeid vil bli gjort og at dette ar
beidet skal konsentreres om spørsmål som
framstår fra følgende typer av dataoverførin
ger over landegrenser:
I) Datastrømmer i forbindelse med inter
nasjonal handel;
II) Omsetning av datatjenesterog datoriserte
inform asjonstjenester;
III) Overføringer av konsernerB interne data.
Regjeringene i OECD-landene va r enige om
d samarbeide og rådslA med hverandre under
gjennomføringen av dette viktige arbeidet, og
for å fremme deklarasjonens mål.
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