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Oversikt over registrertes rettigheter i personvernforordningen

• Følgende bestemmelser er formulert som Rs rettigheter:
• innsyn (art. 15)
• retting og komplettering (art. 16)
• sletting (art. 17)
• begrenset behandling (art. 18)
• dataportabilitet (art. 20)
• protestere (art. 21)
• Ikke være gjenstand for helt automatiserte avgjørelser (art. 22)

• Mulig måten verbet i angivelsen av rettigheter har betydning for innholdet:
◌ skal ha rett til å få (artikkel 15, 16 og 17)
◌ skal ha rett til å kreve (artikkel 18)
◌ skal ha rett til å motta (artikkel 20)
◌ skal … ha rett til å protestere (artikkel 21)
◌ skal ha rett til ikke å være gjenstand for (artikkel 22)

• Rød angir resultater, blå angir handlinger, ikke resultater
• Kreve og protestere, synes å forutsette at BA er fri til å vurdere, mens få, motta og ikke være gjenstand for 

synes å forutsette en mer ubetinget rett
• BA og R kan uansett være uenige om fortolkningen av bestemmelser som gir rettigheter, og realiseringen av 

en rett vil uansett være avhengig av BAs medvirkning, jf. art. 77



BAs plikter med lignende virkning som rettigheter

• Følgende bestemmelser er formulert som BAs plikter
• Informasjon ved innsamling fra R (art. 13)
• Informasjon ved innsamling fra andre enn R(art. 14)
• Underretning til R om visse brudd på personopplysningssikkerheten (art. 34)



Begrensninger og unntak fra plikter og rettighetene i kap. III

• Medlemsstatene kan gjøre begrensninger av rettigheter i samsvar med
• Artikkel 23, jf. pol § 16

• Begrensningene kan gjelde hele kap. III, personvernprinsippene (art. 5) og underretning om 
sikkerhetsbrudd (art. 34)

• Begrunnelse for begrensninger kan bl.a. være nasjonal og offentlig sikkerhet, forsvar, 
etterforskning, mv.

• Grenser: «overholder det vesentligste innholdet i de grunnleggende rettighetene og frihetene og er 
… nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn.»

• Kan altså ikke ribbe R for rettigheter
• Artikkel 89(2) – (4), jf. pol § 17

• Unntak  for vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål: Unntak fra 15,16,18 og 21  
(jf. 89 nr. 2)

• Unntak for arkivformål i allmenhetens interesse: Unntak fra 15,16,18, 19, 20 og 21 (jf. 89 nr. 3)
• Unntakene gjelder ikke for andre, samtidige formål knyttet til behandlinger som nevnt i art. 89(2) 

og (3)

• BA har i visse tilfeller ikke plikt til å identifisere Rà Rs rettigheter kan i så 
fall ikke praktiseres, se art. 11(1), jf. likevel nr. 2



Krav til kommunikasjon og tilrettelegging (jf. art. 12(1) og (2))

• Det stilles opp felles krav til all BAs kommunikasjon med R om plikter og 
rettigheter i kap. III samt art. 34
• kommunikasjonen skal være kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig
• «kommunikasjon» (ikke «informasjon») må trolig forstås som et krav om en toveis prosess
• BAs meddelelser («informasjonen») kan være skriftlig; muntlig hvis R ber om det
• språket skal være klart og enkelt
• Informasjonen i hht art. 13 og 14 kan også gis «på annen måte», jf. f.eks. nr. 7 og 8 om bruk av 

ikoner (på lett synlig, forståelig, lettlest og meningsfull måte)
• Er kommunikasjonen spesifikt rettet mot barn, skal en ta hensyn til dette

• Innebærer trolig at hensyn til barn skal tas ved utforming av kommunikasjonsmåte, informasjonsinnhold
og språk

• «spesifikt rettet mot barn» dekker trolig både intensjoner og faktisk situasjon

• BA skal i tillegg legge til rette for Rs utøvelse av rettigheter (jf. nr. 2)
• Kravet er i slekt med kravet til innebygget personvern i art. 25, men er ikke begrenset av alle 

forbeholdene i art. 25(1) og uttrykker derfor basis krav
• Må trolig alltid treffe ett eller flere tiltak for å tilrettelegge
• Art. 12(2) gjelder ikke tilrettelegging av BAs oppfyllelse av plikter (jf. art. 13, 14 og 34), men 

disse er dekket av art. 24 om BAs ansvar



Krav til identifisering, frister og betaling (jf. art. 12(1) – (6))

• Identifisering
• Overordnet er det art. 32 om «sikkerhet ved behandlingen» som styrer krav til identifisering, 

jf. krav til risikovurdering
• Art. 12 stiller i tillegg opp tre supplerende krav

• Muntlig kommunikasjon (fravær av skriftlig adresse) krever at identitet «bevises på andre måter» (nr. 1)
• BA skal nekte R utøvelse av rettigheter i situasjoner etter art. 11, når R må gi informasjon for at 

opplysninger skal kunne knyttes til en bestemt person (jf. art. 11(2))  men denne informasjonen ikke er  
tilstrekkelig til å identifisere R (nr. 2)

• Er det tvil om Rs identitet, kan BA be om ytterligere opplysninger for å bekrefte identiteten

• Frister (nr. 3 og 4)
• Hvis tiltak blir truffet skal BA informere om dette uten ugrunnet opphold, og senest innen én 

måned (Fristen kan forlenges med ytterligere to måneder. Det skal informeres om hver 
forlengelse

• Hvis tiltak ikke blir truffet, skal BA informere om dette uten opphold og senest innen én 
måned

• Betaling (nr. 5)
• Det skal være gratis å motta informasjon (art. 13, 14 og 34) og utøve rettigheter (art. 15 – 22)
• Rimelig gebyr kan kreves for «åpenbart grunnløse» og «åpenbart overdrevne» anmodninger 

fra R
• BA kan velge å nekte å etterkomme anmodninger som nevnt i forrige punkt



BA nekter å etterkomme Rs anmodning (art. 12(4) og 77)

• Dersom anmodningen fra R ikke etterkommes av BA, skal
• «ikke treffer tiltak på anmodning» dekker trolig ethvert avvik av betydning
• Informasjon om dette gis til R uten opphold og senest innen en måned
• Informasjonen skal inneholde

• en begrunnelse for ikke å treffe ønskede tiltak
• Informasjon om adgang til klage til Datatilsynet og rettslig prøving (ved domstolene)

• Klage til tilsynsmyndigheten er regulert i art. 77
• Bestemmelsen må trolig forstås som krav til statene, men det er ikke gitt egne regler om 

slik klageadgang i personopplysningsloven, og denne retten er derfor ganske bortgjemt
• Forordningen stiller krav til saksbehandlingen, men kravene må anses å være dekket av 

de krav som følger av forvaltningslovens regler
• Behandling av klager fra R (jf. art. 77) skal følge bestemmelsene for enkeltvedtak, jf. fvl. 

kap. IV - VI


