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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 6. februar 2012 

om retningslinjer for vern av opplysninger i systemet for tidlig varsling og reaksjon 

[meddelt under nummer K(2012) 568] 

(2012/73/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF av

24. september 1998 om opprettelse av et nett for

epidemiologisk overvåking av og kontroll med smitt-

somme sykdommer i Fellesskapet(1) ble det opprettet et 

nett for epidemiologisk overvåking av og kontroll med 

smittsomme sykdommer i Fellesskapet og et system for 

tidlig varsling og reaksjon (heretter kalt «systemet») for 

å forebygge og kontrollere slike sykdommer. 

2) I sitt vedtak 2000/57/EF av 22. desember 1999 om

systemet for tidleg varsling og reaksjon med omsyn til

førebygging av og kontroll med smittsame sjukdommar

i henhold til europaparlaments- og rådsvedtak

nr. 2119/98/EF(2) fastsatte Kommisjonen gjennomfø-

ringsbestemmelser om systemet, som har som formål

med egnede midler å skape en strukturert og fast

forbindelse mellom Kommisjonen og vedkommende

offentlige helsemyndigheter i medlemsstatene i Det

europeiske økonomiske samarbeidsområde, som har

ansvaret for å fastsette hvilke tiltak som kreves for å

verne folkehelsen og for å forebygge og stanse spred-

ningen av smittsomme sykdommer(3).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2012, s. 31, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 301/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015,  

s. 55. 

(1) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1. 

(2) EFT L 21 av 26.1.2000, s. 32. 

(3) Systemet skal bare benyttes av vedkommende offentlige helse-

myndigheter i medlemsstatene til å innberette nærmere angitte 

trusler mot folkehelsen («hendelser») som definert i vedlegg I til 

vedtak 2000/57/EF. 

3) Retten til vern av personopplysninger er anerkjent i Den

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter,

særlig artikkel 8.

4) Den informasjonsutvekslingen som foregår elektronisk

mellom medlemsstatene og mellom medlemsstatene og

Kommisjonen, må være i samsvar med reglene for vern

av personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern

av fysiske personer i forbindelse med behandling av

personopplysninger og om fri utveksling av slike opp-

lysninger(4), og i europaparlaments- og rådsforordning

(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i

forbindelse med behandling av personopplysninger i

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveks-

ling av slike opplysninger(5).

5) Ved kommisjonsvedtak 2009/547/EF av 10. juli 2009

om endring av vedtak 2000/57/EF om systemet for

tidleg varsling og reaksjon med omsyn til førebygging

av og kontroll med smittsame sjukdommar i henhold til

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF(6) ble

det innført særlige garantier for utveksling av person-

opplysninger mellom medlemsstatene ved kontakt-

sporing som foretas for å identifisere personer som er

smittet eller står i fare for å bli smittet, i tilfelle av en

hendelse knyttet til en smittsom sykdom som har en

mulig unionsdimensjon.

6) EUs datatilsynsmann utstedte 26. april 2010 en uttalelse

om forhåndskontroll(7) der det ble bedt om en klargjø-

ring av ansvaret til de ulike aktørene som deltar i

systemet, og hensiktsmessige tiltak for å håndtere de

(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(5) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(6) EUT L 181 av 14.7.2009, s. 57. 

(7) EUs datatilsynsmanns uttalelse om forhåndskontroll av 

26. april 2010 om systemet for tidlig varsling og reaksjon som 

meldt av Europakommisjonen 18. februar 2009 (sak C 2009-0137). 

Uttalelsen er offentliggjort på nettstedet til EUs datatilsynsmann på 

følgende adresse: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/ 

site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2

010/10-04-26_EWRS_EN.pdf 
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mulige risikoene som behandling av kontaktsporings-

opplysninger i større skala kan innebære for de 

grunnleggende rettighetene, i forbindelse med fram-

tidige store helsetrusler i form av pandemier. 

7)  Med hensyn til anbefalingene i uttalelsen fra EUs 

datatilsynsmann har Kommisjonen utarbeidet et sett av 

retningslinjer for vern av opplysninger i systemet, noe 

som bør bidra til å klargjøre de respektive rollene, 

oppgavene og forpliktelsene som de ulike aktørene i 

systemet har, for på den måten å sikre en effektiv 

overholdelse av ovennevnte regler for vern av opplys-

ninger og tilgang til tydelig informasjon og funksjoner 

som gjør det lett for de registrerte å gjøre sine rettigheter 

gjeldende — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1.  Medlemsstatene bør gjøre systemets brukere oppmerksomme 

på retningslinjene i vedlegget til denne rekommandasjon. 

2.  Vedkommende nasjonale myndigheter bør oppmuntres til å 

ta kontakt med sine nasjonale personvernmyndigheter 

for å få veiledning i og hjelp til hvordan disse retningslinjene 

best kan gjennomføres i henhold til nasjonal lovgivning. 

3.  Det anbefales at medlemsstatene senest to år etter 

vedtakelsen av denne rekommandasjon gir Europakommisjo-

nen tilbakemelding om gjennomføringen av retningslinjene i 

vedlegget. Tilbakemeldingen vil bli videresendt til EUs 

datatilsynsmann og vil inngå i Kommisjonens vurdering av 

vernenivået for opplysninger i systemet samt innholdet i og 

aktualiteten av eventuelle framtidige tiltak, herunder en 

eventuell vedtakelse av et juridisk virkemiddel. 

4.  Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

RETNINGSLINJER FOR VERN AV OPPLYSNINGER I SYSTEMET FOR TIDLIG VARSLING OG 

REAKSJON 

1.  INNLEDNING 

Systemet er et nettbasert program som er utviklet av Europakommisjonen i samarbeid med medlemsstatene, og har 

som formål å skape en strukturert og fast forbindelse mellom Kommisjonen og vedkommende offentlige 

helsemyndigheter i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som har ansvar for å fastsette 

hvilke tiltak som kreves for å verne folkehelsen. Også EU-byrået Det europeiske senter for forebygging av og kontroll 

med sykdommer (European Centre for Disease Prevention and Control, heretter kalt «ECDC»), har vært tilknyttet 

systemet siden 2005(1). 

Samarbeidet mellom nasjonale helsemyndigheter er avgjørende for den enkelte medlemsstats evne til å forebygge en 

mulig spredning av smittsomme sykdommer i Unionen, og til å reagere i tide og samordnet på hendelser som er 

forårsaket av smittsomme sykdommer, som er eller kan bli en trussel mot folkehelsen. 

Tidligere utbrudd av sars, influensapandemi A(H1N1) og andre smittsomme sykdommer har tydelig vist hvordan hittil 

ukjente sykdommer raskt kan spre seg og føre til høy dødelighet og sykelighet. Raske reiseformer og verdensomspen-

nende handel bidrar til å overføre smittsomme sykdommer som ikke kjenner noen nasjonale grenser. Tidlig påvisning 

og effektiv kommunikasjon og samordning på europeisk og internasjonalt plan er avgjørende for å kunne styre slike 

uforutsette hendelser og hindre at det oppstår en alvorlig situasjon. 

Systemet er en sentralisert funksjon som gir medlemsstatene muligheten til å slå alarm, utveksle opplysninger og 

samordne sine handlinger i tide og på en sikker måte i forbindelse med hendelser som utgjør en mulig helsetrussel i 

Unionen. 

2.  RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE OG MÅL 

Forvaltningen og bruken av systemet kan innebære utveksling av personopplysninger i særlige tilfeller der dette kreves 

i henhold til relevante juridiske virkemidler (se avsnitt 4 om rettsgrunnlaget for utveksling av personopplysninger i 

systemet). 

Informasjonsutveksling mellom vedkommende helsemyndigheter i medlemsstatene skal skje i samsvar med reglene for 

vern av personopplysninger i nasjonal lovgivning der direktiv 95/46/EF om vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er innarbeidet. 

Ettersom systemets brukere ikke er eksperter på vern av opplysninger og kanskje ikke alltid har tilstrekkelig kjennskap 

til de kravene som lovgivningen stiller til vern av opplysninger, anbefales det imidlertid å utarbeide retningslinjer der 

systemets funksjoner sett i et datavernperspektiv, forklares for systemets brukere på en brukervennlig og lett forståelig 

måte. Retningslinjene har også som formål å virke holdningsskapende, fremme beste praksis og sikre at kravene til 

vern av opplysninger oppfylles på en konsekvent og ensartet måte av systemets brukere i medlemsstatene. 

Det bør imidlertid bemerkes at disse retningslinjene ikke er tenkt som en omfattende oversikt over alle dataverns-

pørsmål som kan oppstå i forbindelse med systemet. Ytterligere veiledning og bistand kan fås hos medlemsstatenes 

personvernmyndigheter. Systemets brukere oppfordres særlig til å søke råd hos sine respektive personvernmyndigheter 

om hvordan disse retningslinjene kan gjennomføres på nasjonalt plan, slik at landspesifikke krav til vern av opplysnin-

ger kan overholdes fullt ut. En liste over personvernmyndigheter med tilhørende kontaktopplysninger finnes på 

følgende adresse: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm 

Endelig må det understrekes at disse retningslinjene ikke er en rettsgyldig fortolkning av EU-retten om vern av 

opplysninger, da det i Unionens institusjonelle system bare er Domstolen som kan fortolke EU-retten. 

3.  GJELDENDE LOVGIVNING OG TILSYN 

Fastsettelse av gjeldende lovgivning er avhengig av hvem som er brukeren av systemet. Kommisjonens og ECDCs 

behandling av personopplysninger innenfor rammen av systemets forvaltning og drift (i det omfanget som beskrives i 

følgende avsnitt), reguleres gjennom forordning (EF) nr. 45/2001.  

  

(1) ECDC støtter og yter bistand til Kommisjonen i driften av systemet for tidlig varsling og reaksjon. Denne 

oppgaven ble tildelt ECDC gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 851/2004 av 21. april 2004 om 

skiping av eit europeisk senter for førebygging av og kontroll med sjukdommar, særlig artikkel 8 (EUT L 142 av 

30.4.2004, s. 1). 
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Når det gjelder behandling av personopplysninger foretatt av de nasjonale vedkommende myndigheter for systemet, 

gjelder den relevante nasjonale lovgivning om vern av opplysninger der direktiv 95/46/EF er innarbeidet. Det bør 

bemerkes at nevnte direktiv gir medlemsstatene en viss frihet når det gjelder innarbeidingen av direktivets bestemmel-

ser i nasjonal lovgivning. Særlig har medlemsstatene rett til i særlige tilfeller å innføre dispensasjoner eller unntak fra 

en rekke av direktivets bestemmelser. Samtidig kan den nasjonale lovgivning om vern av opplysninger som systemets 

brukere er underlagt, inneholde strengere eller landspesifikke krav til vern av opplysninger som ikke gjelder i andre 

medlemsstater. 

Med tanke på disse særlige forholdene anbefales systemets brukere å drøfte disse retningslinjene med sine respektive 

personvernmyndigheter for å sikre at alle bestemmelser i gjeldende nasjonal lovgivning overholdes. Det kan for 

eksempel variere betydelig fra én medlemsstat til en annen hvor detaljerte opplysninger de registrerte skal motta i 

forbindelse med datainnsamlingen, og det samme for behandlingen av særlige kategorier av personopplysninger (f.eks. 

helsedata). 

Et av de viktigste særtrekkene ved Unionens rettslige ramme for vern av opplysninger, som består av forordning (EF) 

nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, er det tilsynet som ivaretas av offentlige uavhengige personvernmyndigheter. 

Behandling av personopplysninger som utføres av Unionens institusjoner og organer, kontrolleres av EUs datatilsyns-

mann(1), mens behandlingen som foretas av fysiske eller juridiske personer, nasjonale myndigheter, byråer, insti-

tusjoner eller andre organer i medlemsstatene, kontrolleres av deres respektive personvernmyndigheter. Til-

synsmyndighetene i alle medlemsstater har fått myndighet til å behandle klager fra borgerne som gjelder vern av deres 

rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av personopplysninger. For systemets brukere som ønsker 

ytterligere opplysninger om hvordan registrertes anmodninger og klager behandles, vises det til avsnitt 9 om tilgang til 

personopplysninger og øvrige rettigheter for registrerte. 

4.  RETTSGRUNNLAG FOR UTVEKSLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SYSTEMET 

Ved vedtak nr. 2119/98/EF ble det fastsatt at det skulle opprettes et nett på unionsplan (heretter kalt «nettet»), for å 

fremme et samarbeid og en samordning mellom medlemsstatene med bistand fra Kommisjonen med henblikk på bedre 

forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer i Unionen(2). Innenfor denne rammen ble systemet opprettet 

som en av grunnpilarene i nettet med henblikk på informasjonsutveksling, samråd og samordning på europeisk plan, i 

tilfelle av hendelser forårsaket av smittsomme sykdommer som kan utgjøre en fare for folkehelsen i Unionen. 

Det bør bemerkes at ikke all informasjon som utveksles i systemet, er personopplysninger. Faktisk utveksles det som 

regel ikke helserelaterte eller andre personopplysninger om identifiserte eller identifiserbare fysiske personer i denne 

sammenheng. 

Hva er «personopplysninger»? 

I direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 menes med «personopplysninger» «enhver opplysning om en 

identifisert eller identifiserbar person («den registrerte»); en identifiserbar person er en som direkte eller indirekte kan 

identifiseres, særlig ved hjelp av et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er særegne for personens 

fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet»(3). 

Vedkommende helsemyndigheter i EØS-statene gir for det meste nettet, gjennom systemet, opplysninger om blant 

annet smittsomme sykdommer som oppstår eller som bryter ut på nytt, og om de kontrolltiltakene som anvendes, eller 

om uvanlige epidemiske fenomener eller nye smittsomme sykdommer av ukjent opprinnelse(4) som kan gjøre det 

nødvendig for medlemsstatene å reagere raskt og samordnet for å begrense risikoen for spredning i Unionen(5). På 

grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelige i nettet, skal medlemsstatene i samarbeid med Kommisjonen rådføre 

seg med hverandre med henblikk på å samordne innsatsen for å forebygge og kontrollere disse sykdommene, herunder 

det som gjelder tiltak de har vedtatt eller har til hensikt å vedta på nasjonalt plan(6). 

I visse tilfeller gjelder den informasjonen som utveksles gjennom systemet, fysiske personer og kan betraktes som 

personopplysninger. 

For det første er behandling av en begrenset mengde personopplysninger om systemets godkjente brukere en integrert 

del av forvaltningen og driften av systemet. Det er faktisk nødvendig å behandle brukernes kontaktopplysninger (navn, 

organisasjon, e-postadresse, telefonnummer osv.) for å opprette og kjøre systemet. Disse personopplysningene samles 

inn av medlemsstatene og behandles senere på Kommisjonens ansvar, med det ene formål å kunne samarbeide effektivt 

om forvaltningen av systemet og det underliggende nettet.  

  

(1) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS 

(2) De kategoriene av smittsomme sykdommer som dekkes av nettet, er begrenset til dem som er oppført i vedlegget 

til vedtak nr. 2119/98/EF. 

(3) Artikkel 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF og artikkel 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(4) Artikkel 4 i vedtak nr. 2119/98/EF. 

(5) Vedlegg I til vedtak 2000/57/EF om definisjonen av «hendelser» som skal rapporteres innenfor systemet. 

(6) Artikkel 6 i vedtak nr. 2119/98/EF. 
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For det andre, og dette er det viktigste, kan en hendelse knyttet til smittsomme sykdommer med en mulig 

unionsdimensjon, kreve at de berørte medlemsstatene samarbeider om å gjennomføre særlige kontrolltiltak, de såkalte 

kontaktsporingstiltakene, for å identifisere personer som er smittet eller står i fare for å bli smittet, og for å forebygge 

overføring av alvorlige smittsomme sykdommer. Et slikt samarbeid kan innebære utveksling av personopplysninger 

gjennom systemet, herunder følsomme helsedata, om bekreftede eller mistenkte sykdomstilfeller mellom de medlems-

statene som er direkte berørt av kontaktsporingstiltakene(1). 

Hva er «behandling av personopplysninger»? 

I direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 menes med «behandling av personopplysninger» «enhver operasjon 

eller rekke av operasjoner som med eller uten elektroniske hjelpemidler utføres i forbindelse med personopplysninger, 

for eksempel innsamling, registrering, systematisering, oppbevaring, tilpasning eller endring, gjenfinning, søking, bruk, 

videreformidling ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, 

sperring, sletting eller tilintetgjøring»(2). 

I ovennevnte tilfeller skal behandling av personopplysninger i systemet bygge på et særskilt rettsgrunnlag. I den 

forbindelse er kriteriene for berettiget databehandling fastsatt i artikkel 7 i direktiv 95/46/EF og tilsvarende bestemmel-

ser i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

Når det gjelder kontaktopplysninger om systemets brukere, bygger behandlingen av disse opplysningene på følgende: 

— artikkel 5 bokstav b) i forordning (EF) nr. 45/2001: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig for-

pliktelse som gjelder den behandlingsansvarlige(3)». Behandlingen er nødvendig for at Kommisjonen, med støtte 

fra ECDC, skal kunne forvalte og drifte systemet, og 

— artikkel 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/2001: «den registrerte utvetydig har gitt sitt samtykke». Brukeres 

kontaktopplysninger innhentes fra de registrerte selv, etter at de har fått muligheten til å gi informert samtykke til 

at systemet behandler deres personopplysninger (se avsnitt 8 om formidling av informasjon til registrerte). 

De kriteriene som er fastsatt i artikkel 7 bokstav c), d) og e) i direktiv 95/46/EF, er de mest relevante for utvekslingen i 

systemet av kontaktsporingsopplysninger om fysiske personer (dvs. kontaktopplysninger for den smittede personen, 

opplysninger om transportmiddel og andre opplysninger om personens reiserute og oppholdssteder, opplysninger om 

personer som den smittede har besøkt, og personer som kan være utsatt for smitte)(4): 

— artikkel 7 bokstav c) i direktiv 95/46/EF: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som 

gjelder den behandlingsansvarlige». I vedtak nr. 2119/98/EF stilles det krav om å opprette et system for tidlig 

varsling og reaksjon til forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer i Unionen. Ved dette vedtak 

pålegges medlemsstatene å rapportere gjennom systemet visse hendelser som er forårsaket av smittsomme 

sykdommer, som er eller kan bli en trussel mot folkehelsen(5). Rapporteringsplikten omfatter også de tiltakene som 

treffes av vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene for å forebygge og stanse spredningen av slike 

sykdommer, herunder de kontaktsporingstiltakene som gjennomføres for å spore smittede personer eller personer 

som står i fare for å bli smittet(6), 

— artikkel 7 bokstav d) i direktiv 95/46/EF: «behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes vitale 

interesser». I prinsippet er utveksling av personopplysninger om smittede personer eller personer som står i 

overhengende fare for å bli smittet, mellom de berørte medlemsstatene, nødvendig for å kunne gi disse personene 

hensiktsmessig pleie eller behandling og for å kunne spore og identifisere dem med henblikk på isolasjon og 

karantene, for dermed å kunne verne helsen til de berørte personene og i siste instans EU-borgerne. 

— artikkel 7 bokstav e) i direktiv 95/46/EF: «behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlighetens 

interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige eller tredjemann som opplysningene er 

formidlet til, er blitt pålagt». Systemet er et verktøy som skal hjelpe medlemsstatene med å samordne sin innsats 

for å forebygge og kontrollere alvorlige smittsomme sykdommer i Unionen. Derfor har systemet som formål å 

verne folkehelsen, som er en oppgave i offentlighetens interesse, og som skal ivaretas av medlemsstatene.  

  

(1) De berettigede formålene for at behandling av personopplysninger i systemet også skulle omfatte «kontakt-

sporingsopplysninger» ble nærmere angitt i endringene av kommisjonsvedtak 2000/57/EF som innført ved vedtak 

2009/547/EF. 

(2) Artikkel 2 bokstav b) i direktiv 95/46/EF og artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(3) Definisjonen av «behandlingsansvarlig» finnes i avsnitt 5 nedenfor. 

(4) En veiledende liste med personopplysninger som kan utveksles med henblikk på kontaktsporing, finnes som 

vedlegg til vedtak 2009/547/EF. 

(5) Artikkel 1 og vedlegg I til vedtak 2000/57/EF om definisjonen av «hendelser» som skal rapporteres innenfor 

systemet. 

(6) Artikkel 2a i vedtak 2000/57/EF som innført ved vedtak 2009/547/EF. 
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Den samme offentlige interessen kan også rettferdiggjøre medlemsstatenes behandling av følsomme helsedata i 

systemet (f.eks. opplysninger om hendelser som utgjør en helsetrussel, og opplysninger om helsetilstanden til personer 

som er smittet eller kan være utsatt for smitte.) Selv om behandlingen av opplysninger om helse i prinsippet er forbudt 

i henhold til artikkel 8 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, er behandlingen av denne særlige kategorien av opplysninger i 

systemet omfattet av et unntak i artikkel 8 nr. 3 i samme direktiv, dersom behandlingen «er nødvendig med henblikk på 

forebyggende medisin, medisinsk diagnose, sykepleie eller behandling eller forvaltning av helsetjenester, og dersom 

opplysningene behandles av en helsearbeider som har taushetsplikt i henhold til nasjonal lovgivning eller regler fastsatt 

av vedkommende nasjonale myndighet, eller av en annen person med tilsvarende taushetsplikt». 

Det kan fastsettes andre unntak fra forbudet om å behandle personlige helsedata av grunner som er av stor offentlig 

interesse, dersom det gis tilstrekkelige garantier, enten ved medlemsstatenes lovgivning eller ved en beslutning truffet 

av de nasjonale personvernmyndighetene i medlemsstatene(1). 

5.  HVEM ER HVEM I SYSTEMET? SPØRSMÅLET OM FELLES BEHANDLINGSANSVAR 

Systemet er tenkt som et flerbrukersystem som ved hjelp av relevante tekniske midler, herunder forskjellige 

strukturerte kommunikasjonskanaler, skaper forbindelse mellom utpekte kontaktpersoner fra vedkommende offentlige 

helsemyndigheter i EØS-statene (heretter kalt «nasjonale systemkontaktpunkter»), Kommisjonen, ECDC, og i 

begrenset omfang, Verdens helseorganisasjon. 

Hver av disse aktørene er individuelle brukere i systemet, selv om tilgangen til opplysningene i systemet bygger på 

opprettelsen av forskjellige brukerprofiler og av «selektive» kommunikasjonskanaler som har nødvendige garantier for 

å sikre at gjeldende regler for vern av opplysninger overholdes. 

Nærmere bestemt består systemet av to overordnede kommunikasjonskanaler. Den første kanalen, den såkalte 

generelle meldingskanalen, gjør det mulig for vedkommende helsemyndighet i en gitt medlemsstat å underrette alle 

nasjonale systemkontaktpunkter, Kommisjonen, ECDC og Verdens helseorganisasjon om hendelser som er forårsaket 

av smittsomme sykdommer som har en mulig unionsdimensjon, og som omfattes av rapporteringsplikten fastsatt i 

vedtak nr. 2119/98/EF(2). 

Som regel blir det ikke utvekslet helserelaterte eller andre personopplysninger om identifiserte eller identifiserbare 

fysiske personer gjennom den generelle meldingskanalen. Det er innført særlige garantier i systemet for å forebygge 

ulovlig databehandling i denne kanalen (se avsnitt 7). 

I forbindelse med hendelser som er forårsaket av smittsomme sykdommer med en mulig unionsdimensjon, kan det 

likevel være nødvendig at de berørte medlemsstatene samarbeider om å gjennomføre særlige kontaktsporingstiltak for 

å spore smittede personer og andre personer som er utsatt for smitte, for å forebygge spredningen av slike alvorlige 

sykdommer. 

For å sikre at reglene for vern av opplysninger blir overholdt, er det innført nødvendige garantier for å begrense 

utvekslingen av kontaktsporingsopplysninger og helsedata til medlemsstater som er direkte berørt av en gitt 

kontaktsporing, og for å påse at de øvrige medlemsstatene i nettet, Kommisjonen og ECDC ikke får tilgang til disse 

opplysningene(3). 

I den forbindelse er det opprettet en såkalt selektiv meldingskanal i systemet, der bare de medlemsstatene som er berørt 

av et gitt kontaktsporingstiltak, har tilgang. 

Ved å utveksle personopplysninger gjennom den selektive meldingskanalen påtar vedkommende myndigheter seg 

rollen som behandlingsansvarlig når det gjelder behandlingen av disse personopplysningene, og blir dermed ansvarlig 

for at behandlingen er lovlig og overholder kravene til vern av opplysninger som fastsatt i gjeldende nasjonal 

lovgivning, der direktiv 95/46/EF er innarbeidet.  

  

(1) I henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv 95/46/EF. 

(2) Se særlig artikkel 4, 5 og 6 i vedtak 2119/98/EF. 

(3) Artikkel 2a i vedtak 2000/57/EF som innført ved vedtak 2009/547/EF. 
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Hvem er «den behandlingsansvarlige»? 

I direktiv 95/46/EF menes med «den behandlingsansvarlige» «den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, 

byrå eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 

personopplysninger»(1). 

I prinsippet har brukere hos Kommisjonen og ECDC ikke tilgang til personopplysninger som utveksles gjennom den 

selektive meldingskanalen(2). Av tekniske grunner er det imidlertid Kommisjonen, i egenskap av systemadministrator 

og koordinator, som i siste instans har ansvaret for den sentrale oppbevaringen av opplysninger i systemet. I denne 

egenskap er Kommisjonen også ansvarlig for å registrere, oppbevare og videre behandle de personopplysningene i 

systemet om godkjente brukere som er nødvendige for driften av systemet. 

Systemet er derfor et tydelig eksempel på felles behandlingsansvar, der ansvaret for å sikre vern av opplysninger 

fordeles på flere nivåer mellom Kommisjonen og medlemsstatene. Kommisjonen og medlemsstatene besluttet for øvrig 

i egenskap av felles behandlingsansvarlige i 2005 å delegere den daglige driften av systemets program til ECDC, som 

utfører denne oppgaven på vegne av Kommisjonen. I tillegg til denne oppgaven har byrået i egenskap av 

«databehandler», fått ansvar for å garantere fortrolighet og sikkerhet i den behandlingen som utføres i systemet, i 

samsvar med forpliktelsene fastsatt i artikkel 21 og 22 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

Hvem er «databehandler» og hvilke forpliktelser har denne? 

I forordning (EF) nr. 45/2001 menes med «databehandler» en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå 

eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige(3). 

I henhold til forordningen skal den behandlingsansvarlige i de tilfellene en behandling utføres på dennes vegne, velge 

en databehandler som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske tiltakene som kreves for 

å opprettholde datasikkerheten. Den behandlingsansvarlige er den som i siste instans er ansvarlig for å sikre at disse 

bestemmelser overholdes. Forpliktelsene angitt i forordningens artikkel 21 og 22 med hensyn til fortrolighet og 

sikkerhet ved behandling skal imidlertid også gjelde for databehandleren(4). 

6.  GJELDENDE PRINSIPPER FOR VERN AV OPPLYSNINGER 

Behandlingen av personopplysninger i systemet skal overholde en rekke prinsipper for vern av opplysninger som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. 

I egenskap av behandlingsansvarlige er Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene ansvarlige for 

å sikre at disse prinsippene overholdes hver gang de behandler personopplysninger ved hjelp av systemet. De viktigste 

prinsippene for vern av opplysninger er angitt nedenfor. Dette berører ikke andre gjeldende krav til vern av 

opplysninger som er fastsatt i relevante juridiske virkemidler, og som det i de forskjellige avsnittene i disse 

retningslinjene gis en veiledning til. Systemets brukere oppfordres særlig til å lese avsnitt 8 om formidling av 

informasjon til registrerte, og avsnitt 9 om registrertes tilgang og øvrige rettigheter. 

6.1. Prinsipper om lovligheten av behandling og om formålsbegrensning 

Behandlingsansvarlige bør sikre at personopplysninger behandles på en redelig og lovlig måte. Dette prinsippet 

innebærer først og fremst at innsamling og videre behandling av personopplysninger skal bygge på et berettiget og 

lovfestet grunnlag(5). For det andre kan personopplysninger bare samles inn til uttrykkelig angitte og berettigede 

formål og kan ikke senere behandles på en slik måte at det er uforenlig med disse formålene(6).  

  

(1) Som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 95/46/EF. 

(2) I særlige tilfeller kan Kommisjonen delta i å utveksle personopplysninger gjennom den selektive kanalen i 

systemet, dersom dette er absolutt nødvendig for å samordne eller muliggjøre en rask og effektiv gjennomføring 

av tiltak for folkehelsen i henhold til vedtak nr. 2119/98/EF og gjennomføringsreglene. I disse tilfellene skal 

Kommisjonen sikre at behandlingen er lovlig og utføres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

(3) Som definert i artikkel 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(4) Disse prinsippene er integrert i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 45/2001 om behandling av 

personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlige. 

(5) Prinsippet om lovligheten av behandling er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), artikkel 7 og artikkel 8 i direktiv 

95/46/EF. Se også tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(6) Prinsippet om formålsbegrensning er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i direktiv 95/46/EF og i tilsvarende 

bestemmelse i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 45/2001. 
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6.2. Prinsipper om datakvalitet 

Behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene er tilstrekkelige, relevante og nødvendige ut fra formålene 

med innsamlingen. Opplysningene skal dessuten være riktige og ajourførte(1). 

6.3. Prinsipper om dataoppbevaring 

Behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene oppbevares på en slik måte at de registrerte ikke kan 

identifiseres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålene med innsamlingen, eller ut fra de formålene de 

behandles for på et senere tidspunkt(2). 

6.4. Prinsipper om fortrolighet og datasikkerhet 

Behandlingsansvarlige skal påse at alle som har tilgang til personopplysninger, og som utfører arbeid under den 

behandlingsansvarlige eller databehandleren, herunder den behandlingsansvarlige selv, bare behandler disse i henhold 

til anvisningene fra den behandlingsansvarlige(3). Behandlingsansvarlige skal dessuten iverksette nødvendige tekniske 

og organisatoriske tiltak for å verne personopplysninger mot utilsiktet, ikke godkjent eller ulovlig tilintetgjøring eller 

tap, endring, videreformidling eller tilgang samt mot enhver annen form for ulovlig behandling(4). 

For at ovennevnte prinsipper skal anvendes riktig og effektivt ved bruk av systemet, anbefales systemets brukere særlig 

følgende: 

For å sikre at det finnes et rettslig grunnlag for behandlingen, at opplysningene samles inn til berettigede og uttrykkelig 

angitte formål, og at de ikke senere behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene, bør systemets brukere, 

hver gang de samler inn eller på annen måte behandler personopplysninger ved hjelp av systemet, påse følgende: 

— De skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er berettiget å gjennomføre samordnede kontaktsporingstiltak og 

dermed aktivere den selektive kanalen i systemet for å utveksle kontaktsporingsopplysninger og andre 

personopplysninger, sett i lys av sykdommens art og de vitenskapelig dokumenterte fordelene med kontakt-

sporingen for å forebygge eller redusere ytterligere spredning av sykdommen, idet det tas hensyn til den 

risikovurderingen som er foretatt av medlemsstatenes helsemyndigheter og eksisterende vitenskapelige byråer, det 

vil si ECDC samt Verdens helseorganisasjon. 

— De skal ikke bruke den generelle meldingskanalen til å utveksle kontaktsporingsopplysninger eller andre 

personopplysninger. De skal særlig påse at de generelle meldingene som de legger ut, ikke inneholder noen slike 

opplysninger, verken i vedlagte filer eller i noen annen form. Bruken av den generelle meldingskanalen til 

kontaktsporingsformål er ulovlig og uforholdsmessig, ettersom det betyr at personopplysninger blir formidlet til 

mottakere (herunder Kommisjonen og ECDC), som ikke berøres av en gitt kontaktsporing, og som ikke trenger å 

ha tilgang til disse personopplysningene. 

— Når de bruker den selektive kanalen, skal de vurdere behovet for opplysninger og bare velge de vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene som trenger å samarbeide om en gitt kontaktsporing, som mottakere av selektive 

meldinger som inneholder personopplysninger. 

Brukerne av systemet bør være særlig årvåkne når de gjennom den selektive meldingskanalen utveksler følsomme 

opplysninger om helsetilstanden til en identifisert eller identifiserbar person, for eksempel en smittet person eller en 

person som står i fare for å bli smittet, hvis kontaktopplysninger eller andre personopplysninger formidles samtidig 

gjennom systemet, slik at den berørte direkte eller indirekte kan identifiseres. I slike tilfeller gjelder fortsatt alle 

ovennevnte anbefalinger. Brukerne av systemet bør for øvrig være oppmerksomme på at utveksling av følsomme 

opplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF bare er tillatt i svært begrensede tilfeller, herunder særlig følgende(5): 

— Den personen som det er samlet inn opplysninger om, skal gi sitt uttrykkelige samtykke til at disse opplysningene 

kan behandles (artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF). Behovet for å gripe raskt inn i helsemessige 

nødssituasjoner kan bety at det er umulig å gi de registrerte alle de opplysningene som kreves for at de kan gi 

informert samtykke (se avsnitt 8 om formidling av informasjon til registrerte). Videre er muligheten for at 

opplysninger senere videreformidles gjennom systemet, ikke nødvendigvis kjent på det tidspunktet de blir samlet 

inn.  

  

(1) Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og d) i direktiv 95/46/EF og artikkel 4 nr. 1 bokstav c) og d) i forordning (EF) 

nr. 45/2001. 

(2) Artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i direktiv 95/46/EF og artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(3) Prinsippet om fortrolighet er fastsatt i artikkel 16 i direktiv 95/46/EF og i tilsvarende bestemmelse i artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

(4) Prinsippet om datasikkerhet er fastsatt i artikkel 17 i direktiv 95/46/EF og i tilsvarende bestemmelse i artikkel 22 i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

(5) For en fullstendig liste over unntak fra forbudet mot å behandle visse kategorier av opplysninger, herunder 

helsedata, se artikkel 8 nr. 2-5 i direktiv 95/46/EF. 
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— I tilfeller der den registrertes samtykke ikke oppnås, kan behandling av helsedata betraktes som berettiget dersom 

den er nødvendig «med henblikk på forebyggende medisin, medisinsk diagnose, sykepleie eller behandling eller 

forvaltning av helsetjenester», og forutsatt at helsedataene behandles av en helsearbeider som har taushetsplikt, 

eller av en annen person med tilsvarende taushetsplikt (artikkel 8 nr. 3 i direktiv 95/46/EF). Med andre ord skal 

systemets brukere hver gang de sender en selektiv melding som inneholder følsomme helsedata til mottakere i 

andre medlemsstater, vurdere om det strengt tatt er nødvendig å videreformidle slike opplysninger for at 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene kan gjennomføre de særlige tiltakene for å oppfylle et av 

de ovennevnte formålene. Systemets brukere gjøres også oppmerksom på at det kan finnes andre grunner til å 

behandle helsedata, som er fastsatt i deres respektive nasjonale lovgivning der direktiv 95/46/EF er innarbeidet, 

eller i en beslutning truffet av nasjonale personvernmyndigheter(1). 

For å sikre kvaliteten på de personopplysningene som systemets brukere utveksler gjennom systemet, og særlig før de 

legger ut en selektiv melding, skal de vurdere følgende: 

— Om de personopplysningene som de ønsker å utveksle, er strengt nødvendige for å oppnå en effektiv 

kontaktsporing. Med andre ord skal vedkommende myndighet som legger ut meldingen, bare gi myndigheten eller 

myndighetene i de andre berørte medlemsstatene de personopplysningene som er nødvendige for entydig å kunne 

identifisere de personene som er smittet, eller som har vært utsatt for smitte. Den veiledende listen over 

personopplysninger som kan utveksles til kontaktsporingsformål, og som utgjør et vedlegg til vedtak 2009/547/EF, 

skal ikke anses for å være en generell og ubetinget tillatelse til å behandle slike kategorier av opplysninger. 

Samtidig må det utvises ekstrem forsiktighet med hensyn til behandling av andre personopplysninger enn dem som 

er angitt i ovennevnte vedlegg, da en videreformidling av disse opplysningene sannsynligvis vil gå ut over det som 

er nødvendig og rimelig. I stedet skal det i hvert tilfelle vurderes om det er strengt nødvendig å ta med visse 

personopplysninger for formålet med en gitt kontaktsporing. 

Senere behandling og oppbevaring av personopplysninger utenfor systemet: 

Det er særdeles viktig å merke seg at nasjonal lovgivning om vern av opplysninger der direktiv 95/46/EF er 

innarbeidet, også gjelder for oppbevaring og senere behandling, utenfor systemet, av personopplysninger som er 

innhentet gjennom systemet. Denne situasjonen kan for eksempel oppstå dersom personopplysninger som oppbevares 

sentralt i systemet, lagres i brukeres lokale PC-er eller i databaser opprettet på nasjonalt plan, eller dersom slike 

opplysninger overføres av den vedkommende myndighet som er ansvarlig for behandlingen av opplysningene i 

systemet, til andre myndigheter eller tredjemann. I disse tilfellene gjøres systemets brukere oppmerksom på følgende: 

— Oppbevaring og senere behandling utenfor systemet må være forenlig med de formålene som lå til grunn for at 

opplysningene opprinnelig ble samlet inn og utvekslet i systemet. 

— Denne senere behandlingen må ha et rettslig grunnlag i relevant nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, og 

den må være nødvendig, tilstrekkelig, relevant og ikke omfatte mer enn det som er nødvendig ut fra de 

opprinnelige formålene med innsamlingen i systemet. 

— Opplysningene skal ajourføres og slettes når de ikke lenger er nødvendige for de formålene som lå til grunn for den 

videre behandlingen. 

— Når opplysninger hentes ut av systemet og videreformidles til tredjemann, må den behandlingsansvarlige 

underrette de registrerte om dette for å sikre en rimelig behandling, med mindre dette viser seg umulig eller 

uforholdsmessig vanskelig, eller dersom videreformidling er uttrykkelig fastsatt ved lov (se artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 95/46/EF). I tilfeller der videreformidling bare er et lovfestet krav i én av de involverte medlemsstatene, 

og dette derfor ikke er alminnelig kjent andre steder, bør det gjøres en innsats for å formidle opplysningene, også 

selv om videreformidling er uttrykkelig fastsatt ved lov. 

7.  ET MILJØ SOM FREMMER VERN AV PERSONOPPLYSNINGER 

Flere funksjoner er allerede innført i systemet for å forbedre overholdelsen av prinsippene om vern av opplysninger 

som beskrevet i avsnitt 6, og for å sikre at systemets brukere vurderer de ulike prinsippene om vern av opplysninger 

hver gang de bruker systemet. Eksempler: 

— Et varsel som vises på oversiktssiden med systemmeldinger, som informerer brukeren om at den generelle 

meldingskanalen ikke er beregnet på kontaktsporingsopplysninger og andre personopplysninger, da bruk av denne 

kanalen kan føre til at disse opplysningene videreformidles unødig til andre mottakere enn dem som har behov for 

å få tilgang til dem. 

— Tilgang til opplysningene i systemet bygger på opprettelsen av forskjellige brukerprofiler og av selektive 

kommunikasjonskanaler som har nødvendige garantier for å sikre at reglene for vern av opplysninger overholdes.  

  

(1) Artikkel 8 nr. 4 i direktiv 95/46/EF. 
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— Særlig utgjør den selektive meldingskanalen i systemet en eksklusiv kommunikasjonskanal for å utveksle 

personopplysninger bare mellom berørte medlemsstater. Systemet har en standardfunksjon som automatisk 

utelukker Kommisjonen og ECDC fra listen over mulige mottakere av selektive meldinger som inneholder 

personopplysninger(1). 

— Tolv måneder etter at meldingene legges ut, sletter systemet automatisk alle selektive meldinger som inneholder 

personopplysninger (for ytterligere opplysninger, se avsnitt 11 om dataoppbevaring). 

— Systemet inneholder en funksjon som gir brukerne en mulighet til på et hvilket som helst tidspunkt direkte å rette 

eller slette selektive meldinger som inneholder personopplysninger som er unøyaktige, foreldede, ikke lenger 

nødvendige, eller som på annen måte ikke er i samsvar med kravene til vern av opplysninger. Systemet vil 

automatisk underrette øvrige brukere som er involvert i den bestemte selektive informasjonsutvekslingen, om at 

meldingen er blitt slettet eller innholdet i den er blitt rettet, slik at reglene for vern av opplysninger overholdes. 

— Den selektive meldingskanalen inneholder en særskilt funksjon som gjør det mulig for de nasjonale myndighetene 

som berøres av en bestemt informasjonsutveksling, å kommunisere og samarbeide om registrertes anmodninger om 

å få tilgang til, rettet, sperret eller slettet opplysninger. 

Videre er planen på mellomlang sikt at den opplæringsmodulen som er tilgjengelig gjennom systemets program, skal 

integreres slik at systemets brukere kan få en grundig innføring i hvordan systemet virker, sett i et datavernperspektiv. 

Bruken av de ulike funksjonene som tar sikte på å fremme overholdelsen av reglene for vern av opplysninger, skal 

illustreres gjennom praktiske eksempler. 

Det er Kommisjonens hensikt å samarbeide med medlemsstatene om å sikre at begrepet innebygd personvern vil prege 

denne og framtidige utgaver av systemet helt fra begynnelsen(2), og at det tas hensyn til prinsippet om nødvendighet, 

forholdsmessighet, formålsbegrensning og dataminimering når det treffes beslutninger om hvilke opplysninger som 

skal utveksles gjennom systemet, med hvem og på hvilke vilkår. 

8.  FORMIDLING AV INFORMASJON TIL REGISTRERTE 

Et av de viktigste kravene i Unionens rettslige ramme for vern av opplysninger er den behandlingsansvarliges plikt til å 

gi de registrerte tydelig informasjon om hvordan deres personopplysninger kommer til å bli behandlet. 

I tråd med sin samordningsrolle innenfor systemet og for å oppfylle ovennevnte forpliktelse(3) har Kommisjonen lagt 

ut en klar og omfattende personvernerklæring på sin nettside for systemet med hensyn til behandling som utføres under 

Kommisjonens ansvar, og behandling som utføres av vedkommende myndigheter, særlig i forbindelse med 

kontaktsporing. 

De nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene har som behandlingsansvarlige imidlertid også et ansvar 

for å informere de registrerte i forbindelse med myndighetenes behandling av opplysninger i systemet. 

Hvilken «informasjon» må systemets nasjonale vedkommende myndigheter gi til de registrerte? 

I de tilfellene der opplysninger samles inn direkte fra den registrerte, fastsettes det i artikkel 10 i direktiv 95/46/EF at 

den behandlingsansvarlige eller dennes representant ved tidspunktet for innsamlingen skal gi den personen som det er 

samlet inn opplysninger om, minst følgende informasjon, med mindre vedkommende allerede er underrettet: 

a)  identiteten til den behandlingsansvarlige og eventuelt dennes representant,  

  

(1) Ikke desto mindre finnes det også en alternativ funksjon, slik at systemets brukere også kan bruke denne kanalen 

til selektiv utveksling av tekniske opplysninger som ikke innebærer overføring av personopplysninger. Når den 

alternative funksjonen velges i stedet for standardfunksjonen, kan den myndigheten som legger ut meldingen, 

velge Kommisjonen og ECDC som mottakere. Denne funksjonen er innført i systemet på grunn av Kommisjonens 

institusjonelle rolle når det gjelder å samordne håndteringen av risikoer og hendelser, og ECDCs rolle når det 

gjelder å foreta risikovurderinger. 

(2) I henhold til prinsippet om innebygd personvern skal informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) utformes 

og utvikles samtidig som det tas hensyn til kravene til personvern og vern av opplysninger, helt fra den første 

begynnelse og gjennom alle stadier i teknologiens utvikling. 

(3) Den opplysningsplikten som påhviler Kommisjonen, bygger på artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001. 
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b)  formålene med den behandlingen opplysningene er samlet inn for, 

c)  all ytterligere informasjon som for eksempel: 

— mottakerne eller kategoriene av mottakere, 

— om det er obligatorisk eller frivillig å besvare spørsmålene, samt mulige følger av ikke å svare, 

— om retten til å få innsyn i og rette opplysningene om seg selv, 

i den grad slik ytterligere informasjon, på bakgrunn av de særlige omstendighetene ved innsamlingen av 

opplysningene, er nødvendige for å sikre en rimelig behandling av den registrerte. 

Artikkel 11 i direktiv 95/46/EF inneholder en liste over den informasjonen som den behandlingsansvarlige minst skal 

gi når opplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte. Denne informasjonen skal gis allerede ved registreringen av 

opplysningene eller, dersom personopplysningene skal videreformidles til tredjemann, senest når opplysningene 

videreformidles første gang(1). 

Det følger av ovennevnte bestemmelser at nasjonale vedkommende myndigheter i forbindelse med innsamlingen av 

personopplysninger (eller senest når opplysningene første gang videreformidles gjennom systemet), må sende en 

rettslig melding med de opplysningene som er angitt i artikkel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF, direkte til de registrerte, 

for å kunne treffe de tiltakene som kreves for å verne folkehelsen i forbindelse med hendelser som skal meddeles i 

henhold til vedtak 2119/98/EF og dets gjennomføringsregler. Meldingen bør også inneholde en kortfattet henvisning til 

systemet og en lenke til relevante dokumenter og personvernerklæringer på vedkommende myndigheters nasjonale 

nettsteder, samt til Kommisjonens nettside for systemet. 

Nøyaktig hvilke opplysninger som skal gis i den rettslige meldingen kan variere betydelig fra én medlemsstat til en 

annen. Visse nasjonale lover inneholder mer omfattende forpliktelser for behandlingsansvarlige om ytterligere 

informasjon, som for eksempel informasjon om de registrertes rett til erstatning, om dataoppbevaring og 

oppbevaringsperioder, om datasikkerhetstiltak osv. 

Det er riktig at behovet for å gripe raskt inn i helsemessige nødssituasjoner kan, når opplysningene ikke er samlet inn 

fra de registrerte, gjøre det umulig å underrette de registrerte om at deres personopplysninger behandles. I den 

forbindelse fastsettes det i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 95/46/EF at de registrertes rett til informasjon kan begrenses 

«dersom det viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig å underrette den registrerte, eller dersom registreringen 

eller videreformidlingen er fastsatt uttrykkelig i lov. I disse tilfellene skal medlemsstatene fastsette nødvendige 

garantier.» 

Generelt bør det bemerkes at det kan være fastsatt særlige restriksjoner eller begrensninger i de registrertes rett til 

informasjon i henhold til nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, der direktiv 95/46/EF(2) er innarbeidet. Alle 

slike landspesifikke begrensninger eller restriksjoner skal tydelig framgå i de meldingene om personvern som gis til de 

registrerte, eller i de personvernerklæringene som offentliggjøres på vedkommende myndigheters nasjonale nettsteder. 

Det er opp til de nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene å avgjøre hvordan denne informasjonen skal 

gis til de registrerte. Ettersom de fleste vedkommende myndigheter utfører annen behandling enn 

informasjonsutveksling i systemet, kan den måten som de informerer de registrerte på, dersom det et hensiktsmessig, 

være den samme måten som lignende informasjon overføres på i forbindelse med annen behandling i henhold til 

nasjonal lovgivning. Det anbefales dessuten at vedkommende myndigheter ajourfører eller utfyller sin politikk eller 

sine erklæringer om personvern – dersom slike allerede finnes på myndighetenes nettsteder – med en særskilt 

henvisning til utvekslingen av personopplysninger i systemet.  

  

(1) Den informasjonen som skal gis, er den som er angitt i artikkel 10, samt de berørte kategorier av opplysninger. 

Denne informasjonen kreves selvfølgelig ikke når opplysningene samles inn direkte fra den registrerte, som blir 

informert om de berørte kategorier av opplysninger i forbindelse med innsamlingen. 

(2) Artikkel 13 nr. 1 i direktiv 95/46/EF om unntak og begrensninger lyder som følger: «Medlemsstatene kan treffe 

lovgivningstiltak for å begrense rekkevidden av de forpliktelser og rettigheter som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1, 

artikkel 10, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 12 og 21, dersom en slik begrensning er nødvendig for a) statens 

sikkerhet, b) forsvaret, c) offentlig sikkerhet, d) forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølging av 

straffbare handlinger eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yrker, e) en medlemsstats eller Den 

europeiske unions vesentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budsjett- og skattesaker, 

f) en kontroll-, tilsyns- eller reguleringsoppgave, selv av midlertidig art, i forbindelse med utøvelse av offentlig 

myndighet i tilfellene nevnt i bokstav c), d) og e), g) vern av den registrertes interesser eller andres rettigheter og 

friheter». 



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/789 

 

Av alle ovennevnte grunner er det ytterst viktig at vedkommende myndigheter i medlemsstatene rådspør sine 

respektive nasjonale personvernmyndigheter når de utarbeider rettslige standardmeldinger og personvernerklæringer i 

samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF. 

9.  TILGANG TIL PERSONOPPLSYNINGER OG ØVRIGE RETTIGHETER FOR REGISTRERTE 

De kravene til vern av personopplysninger i forbindelse med formidling av informasjon til de registrerte som ble 

behandlet i avsnitt 8 ovenfor, har som endelig formål å sikre innsyn i behandling av personopplysninger. Innsyn er 

også det underliggende formålet med bestemmelsene om de registrertes tilgangsrett som er fastsatt i Unionens juridiske 

virkemidler for vern av opplysninger(1). 

Hva er den registrertes «rett til å få tilgang til opplysninger»? 

Behandlingsansvarlige skal garantere at den enkelte registrerte, uten urimelige forsinkelser eller kostnader, har rett til å 

få en bekreftelse på om det foretas behandling av vedkommendes personopplysninger, samt til å få informasjon om 

formålene med denne behandlingen og om hvilke mottakere opplysningene kan videreformidles til. 

Behandlingsansvarlige skal også garantere at de registrerte har rett til å få rettet, slettet eller sperret opplysninger som 

er blitt behandlet i strid med gjeldende lovgivning om vern av opplysninger, for eksempel dersom de er ufullstendige 

eller unøyaktige. 

Endelig må behandlingsansvarlige underrette tredjemann som opplysningene er videreformidlet til, om enhver retting, 

sletting eller sperring utført på berettiget anmodning fra den registrerte, med mindre dette viser seg umulig eller 

uforholdsmessig vanskelig. 

I egenskap av behandlingsansvarlige deler Kommisjonen og medlemsstatene ansvaret når det gjelder bestemmelsen om 

retten til tilgang, retting, sperring og sletting av personopplysninger som behandles i systemet, på nedenstående vilkår. 

Kommisjonen har ansvaret for å gi tilgang til personopplysninger fra de nasjonale systemkontaktpunktene, og for å 

håndtere anmodninger om retting, sperring og sletting som gjelder disse. De nasjonale kontaktpunktene vises til den 

særskilte bestemmelsen i den omfattende personvernerklæringen på Kommisjonens nettside for systemet(2) for 

ytterligere opplysninger om hvordan de skal utøve sine rettigheter som registrerte. 

Systemets brukere informeres også om at det allerede finnes en funksjon i systemet som gir dem muligheten til selv å 

endre sine personopplysninger. De opplysningsfeltene som brukes til å identifisere en bestemt systemkonto (brukerens 

godkjente e-postadresse, kontotype osv.), kan likevel ikke endres av brukerne selv, noe som forebygger risikoen for at 

ikke-godkjente brukere skal få tilgang til systemet. Derfor skal anmodninger om å endre i disse opplysningsfeltene 

stiles til den behandlingsansvarlige hos Kommisjonen, som angitt i den omfattende personvernerklæringen på 

Kommisjonens nettside for systemet. 

Ansvaret for å håndtere registrertes anmodninger om kontaktsporingsopplysninger, helsedata og andre 

personopplysninger som utveksles mellom medlemsstatene gjennom systemet, påhviler de respektive vedkommende 

myndigheter som er involvert i en bestemt informasjonsutveksling. Dette ansvaret reguleres i relevante bestemmelser i 

nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, der direktiv 95/46/EF er innarbeidet. 

Generelt bør det likevel bemerkes at det kan være fastsatt særlige restriksjoner eller begrensninger i de registrertes rett 

til tilgang, retting, sletting eller sperring av opplysninger i henhold til nasjonal lovgivning om vern av opplysninger, der 

direktiv 95/46/EF(3) er innarbeidet. Alle slike begrensninger eller restriksjoner skal tydelig framgå i de meldingene om 

personvern som gis til de registrerte, eller i de personvernerklæringene som offentliggjøres på vedkommende 

myndigheters nasjonale nettsteder. Systemknutepunktene anbefales derfor å kontakte sine nasjonale personvern-

myndigheter for å få mer informasjon om dette. 

Systemets kompleksitet, med flere brukere som er involvert i felles behandling, krever en klar og enkel metode med 

hensyn til de registrertes tilgangsrett, ettersom de registrerte ikke kjenner til hvordan systemet virker og bør gis 

muligheten til effektivt å utøve sine rettigheter.  

  

(1) Artikkel 12 i direktiv 95/46/EF og artikkel 13-18 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

(2) Personvernerklæringen er også tilgjengelig for alle systemets brukere i den sikre delen av programmet. 

(3) Artikkel 13 nr. 1 i direktiv 95/46/EF. 
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En anbefalt metode bør være at dersom en registrert mener at hans eller hennes personopplysninger behandles i 

systemet, og vedkommende gjerne vil ha tilgang til opplysningene eller få dem slettet eller rettet, skal den registrerte få 

muligheten til å henvende til den nasjonale vedkommende myndighet, som han eller hun har vært i kontakt med, 

og/eller som samlet inn personopplysninger om vedkommende i forbindelse med en bestemt hendelse som utgjør en 

risiko for folkehelsen (f.eks. både myndigheten i den staten der den registrerte er borger, og myndigheten i den staten 

der vedkommende oppholdt seg da hendelsen inntraff), samt andre myndigheter som er involvert i den bestemte 

informasjonsutvekslingen i forbindelse med gjennomføringen av et kontaktsporingstiltak. 

Ingen vedkommende myndighet som er involvert i den bestemte informasjonsutvekslingen, kan nekte den registrerte å 

få tilgang til eller få rettet eller slettet opplysninger med den begrunnelsen at myndigheten ikke har lagt opplysningene 

inn i systemet, eller at den registrerte skal kontakte en annen vedkommende myndighet. Dersom den registrertes 

anmodning mottas av en annen vedkommende myndighet enn den som opprinnelig la ut opplysningene gjennom den 

selektive meldingskanalen, skal mottakende myndighet ved hjelp av den særskilte funksjonen angitt i avsnitt 7, sende 

anmodningen videre til den vedkommende myndighet som la ut den opprinnelige meldingen, og denne skal så ta 

stilling til anmodningen. 

Før beslutning treffes kan vedkommende myndighet som la ut opplysningene i systemet, dersom det er relevant, 

kontakte andre vedkommende myndigheter som er involvert i informasjonsutvekslingen eller på annen måte berøres av 

den registrertes anmodning, gjennom den særskilte funksjonen som er beskrevet i avsnitt 7. 

Registrerte skal også informeres om at dersom de ikke er tilfreds med det svaret de mottar, kan de kontakte en annen 

vedkommende myndighet som er involvert i informasjonsutvekslingen. De registrerte har under alle omstendigheter 

rett til å inngi klage til den nasjonale personvernmyndigheten under én av disse vedkommende myndigheter etter eget 

valg. Dersom det er nødvendig og relevant, bør personvernmyndighetene samarbeide om å behandle klagen 

(artikkel 28 i direktiv 95/46/EF). 

Endelig har Kommisjonen med henblikk på å overholde reglene for vern av opplysninger og etter en særlig anbefaling 

fra EUs datatilsynsmann innført en ny direktekoplet funksjon i systemet som gjør det mulig å rette og slette 

opplysninger i selektive meldinger som inneholder personopplysninger som er unøyaktige, foreldede, ikke lenger 

nødvendige eller som på annen måte ikke er i samsvar med kravene til vern av opplysninger. 

10.  DATASIKKERHET 

Tilgangen til systemet er begrenset til godkjente brukere hos Kommisjonen og ECDC samt formelt utpekte nasjonale 

systemkontaktpunkter. Tilgangen er beskyttet gjennom sikrede og personlige brukerkontoer samt passord. 

Framgangsmåtene for håndtering av personopplysninger i systemet er fastsatt i samsvar med kravene i artikkel 21 og 

22 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

11.  DATAOPPBEVARING 

I samsvar med kravene til vern av opplysninger angitt i artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 45/2001 og 

artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i direktiv 95/46/EF sletter systemet automatisk alle selektive meldinger som inneholder 

personopplysninger, tolv måneder etter at meldingene er lagt ut. 

Selv om denne garantien er en integrert del av systemutformingen, skal systemets brukere — ettersom de alene har 

ansvaret for sin egen behandling gjennom kanalen for selektive meldinger — fjerne de personopplysningene fra 

systemet som ikke lenger er nødvendige, også selv om standardperioden på tolv måneder ennå ikke er utløpt. 

I den forbindelse har Kommisjonen innført en ny funksjon i systemet som gir brukerne mulighet til på et hvilket som 

helst tidspunkt, direkte å slette selektive meldinger som inneholder personopplysninger som ikke lenger er nødvendige. 

Endelig bør det påpekes at nasjonale vedkommende myndigheter er ansvarlige for å overholde sine egne regler for vern 

av opplysninger når det gjelder oppbevaring av personopplysninger, som er fastsatt i relevant lovgivning der direktiv 

95/46/EF er innarbeidet. Automatisk sletting av personopplysninger som oppbevares i systemet etter tolv måneder, 

forhindrer ikke systemets brukere i å oppbevare disse opplysningene utenfor systemet i forskjellige (for eksempel 

lengre) perioder, forutsatt at dette skjer i samsvar med de forpliktelsene som følger av deres respektive nasjonale 

lovgivning om vern av opplysninger, og at de periodene som er fastsatt i nasjonal lovgivning, er forenlige med kravene 

i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i direktiv 95/46/EF.  
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12.  SAMARBEID MED NASJONALE PERSONVERNMYNDIGHETER 

Vedkommende myndigheter oppfordres til å søke råd hos sine respektive nasjonale personvernmyndigheter, særlig når 

det gjelder spørsmål om vern av opplysninger som ikke omfattes av disse retningslinjene. 

Vedkommende myndigheter må også være oppmerksom på at det i henhold til nasjonal lovgivning der direktiv 

95/46/EF er innarbeidet, kan være nødvendig å underrette sine respektive personvernmyndigheter om sin egen 

behandling av opplysninger i systemet. I visse medlemsstater kan det også være krav om forhåndstillatelse fra den 

nasjonale personvernmyndigheten. 

 ____________  


