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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/419 

av 23. januar 2019 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/679 med hensyn til tilstrekkelig beskyttelsesnivå for 

personopplysninger i Japan i henhold til lov om vern av personopplysninger 

[meddelt under nummer C(2019) 304](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 

95/46/EF (generell personvernforordning)(1) («GDPR»), særlig artikkel 45 nr. 3, og 

etter samråd med EUs datatilsyn. 

1. INNLEDNING 

1) Forordning (EU) 2016/679 fastsetter regler for overføring av personopplysninger fra behandlingsansvarlige eller 

databehandlere i Den europeiske union til tredjestater og internasjonale organisasjoner i den grad slike overføringer 

omfattes av forordningens virkeområde. Reglene for internasjonal overføring av personopplysninger er fastsatt i kapittel 

V i nevnte forordning, nærmere bestemt i artikkel 44–50. Strømmen av personopplysninger til og fra stater utenfor Den 

europeiske union er nødvendig for å kunne utvide det internasjonale samarbeidet og internasjonal handel, samtidig som 

det sikres at nivået for vern av personopplysninger i Den europeiske union ikke undergraves. 

2) I henhold til artikkel 45 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679 kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

beslutte at en tredjestat, et territorium eller en eller flere angitte sektorer i en tredjestat eller en internasjonal 

organisasjon sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. På slike vilkår kan personopplysninger overføres til nevnte 

tredjestat, territorium, sektor eller internasjonale organisasjon uten at det er nødvendig å innhente ytterligere 

godkjenning, som fastsatt i nevnte forordnings artikkel 45 nr. 1 og betraktning 103. 

3) Som angitt i artikkel 45 nr. 2 i forordning (EU) 2016/679 må vedtakelsen av en beslutning om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå bygge på en omfattende analyse av tredjestatens rettsorden, med hensyn til både de reglene som gjelder 

for opplysningsmottakerne og de begrensningene og garantiene som gjelder offentlige myndigheters tilgang til 

personopplysninger. Vurderingen må fastslå om den aktuelle tredjestaten sikrer et beskyttelsesnivå som i «hovedtrekk 

tilsvarer» det som sikres i Den europeiske union (betraktning 104 i forordning (EU) 2016/679). Den europeiske unions 

domstol har presisert at dette ikke krever samme beskyttelsesnivå(2). Særlig kan midlene som den aktuelle tredjestaten 

benytter seg av, avvike fra de som benyttes i Den europeiske union, så lenge de i praksis viser at de er effektive for å 

sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå(3). Standarden for hva som er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, krever derfor ikke at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 19.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2019 av  

27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1. 

(2) Sak C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner («Schrems»), ECLI:EU:C:2015:650, nr. 73. 

(3) Schrems, nr. 74. 
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unionsreglene kopieres punkt for punkt. Det gjelder snarere å avgjøre om det utenlandske systemet som helhet kan gi 

det beskyttelsesnivået som kreves med hensyn til innholdet i personvernrettighetene og gjennomføringen av, tilsynet 

med og håndhevingen av disse i praksis(4). 

4) Kommisjonen har foretatt en grundig analyse av japansk rett og praksis. På grunnlag av det som framgår av betraktning 

6–175, konkluderer Kommisjonen med at Japan sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger som 

overføres til organisasjoner som hører inn under virkeområdet for loven om vern av personopplysninger(5) og omfattes 

av de ytterligere vilkårene nevnt i denne beslutning. Disse vilkårene er fastsatt i de utfyllende reglene (vedlegg I) vedtatt 

av Japans kommisjon for vern av personopplysninger (PPC – Personal Information Protection Commission)(6) og de 

offisielle redegjørelsene, garantiene og forpliktende tilsagnene fra den japanske regjering til Europakommisjonen 

(vedlegg II). 

5) Denne beslutning innebærer at overføring fra en behandlingsansvarlig eller databehandler i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS)(7) til slike organisasjoner i Japan kan finne sted uten at det er nødvendig å innhente ytterligere 

godkjenning. Denne beslutning berører ikke den direkte anvendelsen av forordning (EU) 2016/679 på slike 

organisasjoner dersom vilkårene i artikkel 3 er oppfylt. 

2. REGLENE FOR DRIFTSANSVARLIGES BEHANDLING AV DATA 

2.1. Den japanske rammen for vern av personopplysninger 

6) Rettsordenen for personvern og vern av personopplysninger i Japan har sin opprinnelse i dets forfatning som ble 

offentliggjort i 1946. 

7) Artikkel 13 i forfatningen fastslår følgende: 

«Alle mennesker skal respekteres som individer. Deres rett til liv, frihet og streben etter lykke skal, i den utstrekning 

dette ikke griper inn i den offentlige velferd, være det viktigste hensyn i lovgivningen og i andre statlige anliggender.» 

8) På bakgrunn av nevnte artikkel har japansk høyesterett presisert den enkeltes rettigheter med hensyn til vern av 

personopplysninger. I en beslutning fra 1969 anerkjente den retten til personvern og vern av personopplysninger som en 

forfatningsmessig rett(8). Særlig framhevet retten at «hvert individ har frihet til å beskytte sine personopplysninger mot 

utlevering til en tredjepart eller mot offentliggjøring uten god grunn». Dessuten framhevet høyesterett i en beslutning av 

6. mars 2008 («Juki-Net»)(9) at «borgernes frihet i privatlivet skal være beskyttet mot utøvelse av offentlig myndighet, 

og dette innebærer, som én av den enkeltes friheter i privatlivet, at enhver har frihet til å beskytte sine 

personopplysninger mot utlevering til en tredjepart eller mot offentliggjøring uten god grunn»(10). 

9) 30. mai 2003 vedtok Japan en rekke lover om vern av personopplysninger: 

— Lov om vern av personopplysninger (APPI – Act on the Protection of Personal Information). 

— Lov om vern av personopplysninger som innehas av administrasjonsorganer (APPIHAO – Act on the Protection of 

Personal Information Held by Administrative Organs). 

— Lov om vern av personopplysninger som innehas av integrerte forvaltningsorganer (APPI-IAA – Act on the 

Protection of Personal Information Held by Incorporated Administrative Agencies).  

  

(4) Se kommisjonsmelding til Europaparlamentet og Rådet, «Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World», COM(2017) 

7 av 10.1.2017, avsnitt 3.1, s. 6-7. 

(5) Lov om vern av personopplysninger (lov nr. 57 av 2003). 

(6) Flere opplysninger om PPC finnes på følgende nettadresse: https://www.ppc.go.jp/en/ (herunder kontaktopplysninger for spørsmål og 

klager: https://www.ppc.go.jp/en/contactus/access/). 

(7) Denne beslutning er relevant for EØS. Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) utvider Den 

europeiske unions indre marked til også å omfatte de tre EØS-statene Island, Liechtenstein og Norge. EØS-komiteens beslutning om 

innlemming av forordning (EU) 2016/679 i vedlegg XI til EØS-avtalen ble vedtatt av EØS-komiteen 6. juli 2018 og trådte i kraft  

20. juli 2018. Forordningen omfattes dermed av nevnte avtale. 

(8) Høyesterett, dom fra den store benk av 24. desember 1969, Keishu vol. 23, nr. 12, s. 1625. 

(9) Høyesterett, dom av 6. mars 2008, Minshu vol. 62, nr. 3, s. 665. 

(10) Høyesterett, dom av 6. mars 2008, Minshu vol. 62, nr. 3, s. 665. 
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10) De to sistnevnte rettsaktene (endret i 2016) inneholder bestemmelser om vern av personopplysninger i offentlige 

foretak. Databehandling som hører inn under virkeområdet for disse rettsaktene, er ikke omfattet av konstateringen av 

tilstrekkelig beskyttelsesnivå i denne beslutning, som er begrenset til det vern av personopplysninger som foretas av 

«driftsansvarlige som håndterer personopplysninger» (PIHBO – Personal Information Handling Business Operators) i 

henhold til APPI. 

11) APPI er blitt reformert de siste årene. Den endrede APPI ble vedtatt 9. september 2015 og trådte i kraft 30. mai 2017. 

Endringen innførte en rekke nye garantier, og styrket også eksisterende garantier, noe som innebærer at den japanske 

ordningen for vern av personopplysninger bringes nærmere den europeiske. Endringen omfatter blant annet en rekke 

håndhevbare individuelle rettigheter og opprettelse av en uavhengig tilsynsmyndighet (PPC) med ansvar for tilsyn med 

og håndheving av APPI. 

12) I tillegg til APPI er behandlingen av personopplysninger som hører inn under virkeområdet for denne beslutning, 

underlagt gjennomføringsregler som vedtas på grunnlag av APPI. Dette omfatter en endring av departementsdekretet 

om håndheving av lov om vern av personopplysninger av 5. oktober 2016 og såkalte håndhevingsregler for lov om vern 

av personopplysninger vedtatt av PPC(11). Begge sett med regler er rettslig bindende og håndhevbare og trådte i kraft 

samtidig som den endrede APPI. 

13) Dessuten fastsatte det japanske regjeringskabinett (bestående av statsministeren og ministrene i regjeringen)  

28. oktober 2016 en «grunnleggende politikk» for på en «uttømmende og integrert måte å fremme tiltak for vern av 

personopplysninger». I henhold til artikkel 7 i APPI fastsettes den «grunnleggende politikken» i form av en 

regjeringsbeslutning, og den og omfatter politiske retningslinjer for håndheving av APPI, rettet til både de sentrale og 

lokale myndighetene. 

14) Ved en regjeringsbeslutning av 12. juni 2018 endret den japanske regjeringen nylig den «grunnleggende politikken». 

Med sikte på å lette internasjonale dataoverføringer delegerer nevnte regjeringsbeslutning til PPC, som vedkommende 

myndighet med ansvar for å administrere og gjennomføre APPI, «myndigheten til å treffe nødvendige tiltak for å bygge 

bro over system- og driftsforskjellene mellom Japan og den berørte fremmede staten på grunnlag av lovens artikkel  

6 med sikte på å sikre hensiktsmessig håndtering av personopplysninger som mottas fra slike stater». 

Regjeringsbeslutningen fastslår at dette omfatter myndigheten til å innføre styrket vern gjennom PPCs vedtakelse av 

strengere regler som utfyller og går lenger enn dem som er fastsatt i APPI og departementsdekretet. I henhold til nevnte 

beslutning skal disse strengere reglene være bindende og håndhevbare for japanske driftsansvarlige. 

15) På grunnlag av artikkel 6 i APPI og nevnte regjeringsbeslutning vedtok PPC 15. juni 2018 «Utfyllende regler i henhold 

til lov om vern av personopplysninger for håndtering av personopplysninger som overføres fra EU på grunnlag av en 

beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå» («Utfyllende regler») med sikte på å styrke vernet av personopplysninger 

som overføres fra Den europeiske union til Japan på grunnlag av denne beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå. 

Disse utfyllende reglene er rettslig bindende for japanske driftsansvarlige og er håndhevbare både av PPC og 

domstolene, på samme måte som bestemmelsene i APPI som reglene utfyller, med strengere og/eller nærmere regler(12). 

Ettersom japanske driftsansvarlige som mottar og/eller viderebehandler persondata fra Den europeiske union, vil være 

rettslig forpliktet til å overholde de utfyllende reglene, trenger de å sikre (for eksempel med tekniske («merking») eller 

organisatoriske midler (lagring i en egen database) at de kan identifisere slike persondata gjennom hele deres «levetid» 

(13). I avsnittene nedenfor analyseres innholdet i hver av de utfyllende reglene som en del av vurderingen av artiklene i 

APPI som de utfyller. 

16) I motsetning til før endringen i 2015, da dette hørte inn under ansvarsområdet til forskjellige japanske departementer i 

bestemte sektorer, gir APPI PPC myndighet til å vedta «retningslinjer» «for å sikre en korrekt og effektiv gjennomføring 

av tiltak som skal treffes av en driftsansvarlig» i henhold til personvernreglene. I sine retningslinjer gir PPC en 

autoritativ fortolkning av disse reglene, særlig av APPI. I henhold til opplysningene som er mottatt fra 

  

(11) Tilgjengelig på https://www.ppc.go.jp/files/pdf/PPC_rules.pdf 

(12) Se de utfyllende reglene (innledningsavsnittet). 

(13) Det generelle kravet om å føre register (bare) i en viss tid innebærer ikke at det settes spørsmålstegn ved dette. Selv om dataenes 

opprinnelse er blant de opplysningene som overtakende PIHBO må bekrefte i henhold til artikkel 26 nr. 1 i APPI, gjelder kravet fastsatt i 

artikkel 26 nr. 4 i APPI sammenholdt med artikkel 18 i PPC-reglene bare en bestemt form for registrering (se artikkel 16 i PPC-reglene), 

og hindrer ikke en PIHBO i å sikre identifisering av dataene i lengre perioder. Dette er bekreftet av PPC som har uttalt at «opplysningene 

om opprinnelsen til data fra EU skal oppbevares av PIHBO-en så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de utfyllende reglene». 
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PPC, utgjør disse retningslinjene en integrert del av den rettslige rammen, som skal leses sammen med teksten i APPI, 

departementsdekretet, PPC-reglene og et sett med spørsmål og svar(14) som er utarbeidet av PPC. De er derfor 

«bindende for driftsansvarlige». Dersom retningslinjene angir at en driftsansvarlig «skal» eller «ikke bør» handle på en 

bestemt måte, vil PPC anse at manglende overholdelse av de relevante bestemmelsene utgjør en overtredelse av 

loven(15). 

2.2. Saklig og personlig virkeområde 

17) Virkeområdet for anvendelsen av APPI bestemmes av de definerte begrepene personopplysninger, persondata og 

driftsansvarlige som håndterer personopplysninger. Samtidig gir APPI noen viktige unntak fra sitt virkeområde, 

hovedsakelig for anonymt behandlede persondata og for særlige typer behandling utført av visse driftsansvarlige. I APPI 

brukes ikke uttrykket «behandling», men derimot det tilsvarende «håndtering», som ifølge de opplysningene som er 

mottatt fra PPC, omfatter «alle handlinger som utføres på persondata», herunder innhenting, registrering, innsamling, 

organisering, lagring, redigering/behandling, fornyelse, sletting, uttrekking, bruk eller framlegging av personopp-

lysninger. 

2.2.1. Definisjon av personopplysninger 

18) Først og fremst skilles det i forbindelse med APPIs saklige virkeområde mellom personopplysninger og persondata, og 

det er bare visse bestemmelser i loven som får anvendelse på førstnevnte kategori. I henhold til artikkel 2 nr. 1 i APPI 

omfatter begrepet «personopplysninger» alle opplysninger knyttet til en levende person som gjør det mulig å identifisere 

denne personen. Definisjonen skiller mellom to kategorier av personopplysninger: i) individuelle identifikasjonskoder; 

og ii) andre personopplysninger som gjør at en konkret person kan identifiseres. Sistnevnte kategori omfatter også 

opplysninger som i seg selv ikke muliggjør identifisering, men som når de «lett kan sammenstilles» med andre 

opplysninger, gjør det mulig å identifisere en konkret person. I samsvar med PPCs retningslinjer(16) skal det bedømmes 

fra tilfelle til tilfelle hvorvidt opplysninger enkelt kan sammenstilles, idet det tas hensyn til den faktiske situasjonen 

(«vilkår») hos den driftsansvarlige. Dette vil antas å foreligge dersom slik sammenstilling utføres (eller kan utføres) av 

en gjennomsnittlig («normal») driftsansvarlig som bruker de midlene som er tilgjengelig for vedkommende. For 

eksempel kan opplysninger ikke «enkelt sammenstilles» med andre opplysninger dersom en driftsansvarlig må legge 

ned en uvanlig stor innsats eller begå ulovlige handlinger for å innhente de opplysningene som skal sammenstilles, fra 

én eller flere andre driftsansvarlige. 

2.2.2. Definisjon av persondata 

19) Bare visse former for personopplysninger hører inn under begrepet «persondata» i henhold til APPI. «Persondata» 

defineres som «personopplysninger som utgjør en database med personopplysninger», dvs. en «kollektiv samling av 

opplysninger» som består av personopplysninger som er «systematisk organisert slik at bestemte personopplysninger er 

søkbare ved hjelp av datamaskin»(17) eller «i henhold til departementsdekret er systematisk organisert slik at bestemte 

personopplysninger skal være enkelt søkbare», men «unntatt de som i henhold til departementsdekret har begrenset 

mulighet til å skade en persons rettigheter og interesser med tanke på bruksmetoden»(18). 

20) Dette unntaket er nærmere beskrevet i artikkel 3 nr. 1 i departementsdekretet, i henhold til hvilken de tre følgende 

kumulative vilkårene må være oppfylt: i) den kollektive samlingen av opplysninger skal være «utgitt med sikte på å bli 

solgt til et stort antall uspesifiserte personer, og utgivelsen skal ikke være i strid med bestemmelsene i en lov eller et 

dekret som bygger på disse»; ii) den skal kunne «kjøpes når som helst av et stort antall uspesifiserte personer»; og iii) 

  

(14) PPC, spørsmål og svar, 16. februar 2017 (endret 30. mai 2017) finnes på følgende nettadresse: https://www.ppc.go.jp/files/ 

pdf/kojouhouQA.pdf. Spørsmålene og svarene drøfter en rekke temaer som tas opp i retningslinjene ved å gi praktiske eksempler, for 

eksempel hva som utgjør sensitive persondata, tolkningen av individuelt samtykke, overføring til tredjepart i forbindelse med 

nettskytjenester, eller forpliktelsen til registrering som anvendes ved overføringer over landegrensene. Disse spørsmålene og svarene 

foreligger bare på japansk. 

(15) Etter et bestemt spørsmål har PPC underrettet EDPB om at «de japanske domstolene baserer sin fortolkning på retningslinjene når de 

anvender APPI/PPC-reglene i enkeltsaker som bringes inn for dem, og de har således direkte vist til ordlyden i PPCs retningslinjer i sine 

dommer. Derfor er PPCs retningslinjer også fra dette perspektivet bindende for driftsansvarlige. PPC ikke er ikke kjent med at domstolen 

noen gang har avveket fra retningslinjene.» I den forbindelse har PPC henvist Kommisjonen til en dom på området vern av 

personopplysninger der domstolen uttrykkelig har lagt retningslinjene til grunn for sin beslutning (se Osaka førsteinstansdomstol, 

beslutning av 19. mai 2006, Hanrei Jiho, vol. 1948, s. 122, der domstolen fastslo at den driftsansvarlige hadde en forpliktelse til å foreta 

en sikkerhetskontroll på grunnlag av disse retningslinjene). 

(16) PPCs retningslinjer (General Rule Edition), s. 6. 

(17) Dette omfatter alle elektroniske registre. PPCs retningslinjer (hovedregler, s. 17) gir konkrete eksempler på dette, for eksempel en  

e-postadresseliste som er lagret i e-postprogrammet. 

(18) Artikkel 2 nr. 4 og 6 i APPI. 
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persondataene som inngår i den, skal «framlegges for sitt opprinnelige formål, uten at det tilføyes andre opplysninger 

knyttet til en levende person». Ifølge forklaringene som er mottatt fra PPC, ble dette begrensede unntaket innført med 

sikte på å unnta telefonkataloger eller lignende typer kataloger. 

21) For data som er innsamlet i Japan, er dette skillet mellom «personopplysninger» og «persondata» relevant, fordi slike 

opplysninger ikke alltid trenger å være en del av en «database med personopplysninger» (for eksempel et enkelt datasett 

som er samlet inn og behandlet manuelt), og derfor vil disse bestemmelsene i APPI som bare gjelder persondata, ikke få 

anvendelse(19). 

22) Derimot vil dette skillet ikke være relevant for persondata som importeres fra Den europeiske union til Japan på 

grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Ettersom slike data som regel overføres elektronisk 

(ettersom dette er den vanlige måten å utveksle data på i den digitale tidsalderen, særlig over en så stor avstand som 

mellom EU og Japan), og dermed blir en del av datamottakerens elektroniske register, vil slike EU-data høre inn under 

kategorien «persondata» i henhold til APPI. I unntakstilfellet der persondata overføres fra EU på annen måte (for 

eksempel i papirform), vil de fortsatt være omfattet av APPI dersom de etter overføringen blir en del av en «kollektiv 

samling av opplysninger» som er systematisk organisert slik at det skal være enkelt å søke etter bestemte opplysninger 

(artikkel 2 nr. 4 punkt ii) i APPI). I henhold til artikkel 3 nr. 2 i departementsdekretet vil dette være tilfellet dersom 

opplysningene er ordnet «etter en bestemt regel», og databasen for eksempel inneholder en innholdsfortegnelse eller et 

stikkordregister for å gjøre søket enklere. Dette tilsvarer definisjonen av et «register» i henhold til artikkel 2 nr. 1 i 

GDPR. 

2.2.3. Definisjon av lagrede persondata 

23) Visse bestemmelser i APPI, særlig artikkel 27–30 med hensyn til individuelle rettigheter, får bare anvendelse på en 

bestemt kategori av persondata, nemlig «lagrede persondata». Disse er definert i artikkel 2 nr. 7 i APPI som andre 

persondata enn dem som enten i) «i henhold til departementsdekret sannsynligvis vil være til skade for den offentlige 

eller annen interesse dersom deres forekomst eller fravær blir kjent», eller ii) «som skal slettes innen et tidsrom på høyst 

ett år fastsatt ved departementsdekret». 

24) Når det gjelder den første av disse to kategoriene, er den beskrevet i artikkel 4 i departementsdekretet og omfatter fire 

typer unntak(20). Disse unntakene har lignende mål som dem som er oppført i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/679, særlig vern av den registrerte (kalt «principal» i den engelske versjonen av APPI) og andres friheter, nasjonal 

sikkerhet, offentlig sikkerhet, strafferettslig håndheving eller andre viktige mål av generell allmenn interesse. I tillegg 

skal det framgå av ordlyden i artikkel 4 nr. 1 punkt i)–iv) i departementsdekretet at anvendelsen av dem alltid forutsetter 

en bestemt risiko for en av de beskyttede viktige interessene(21). 

25) Den andre kategorien er nærmere beskrevet i artikkel 5 i departementsdekretet. Sammenholdt med artikkel 2 nr. 7 i 

APPI fastsetter den at de persondataene «som skal slettes» innen et tidsrom på seks måneder, unntas fra virkeområdet 

for begrepet lagrede persondata, og dermed fra de individuelle rettighetene i henhold til APPI. PPC har forklart at dette 

unntaket tar sikte på å stimulere de driftsansvarlige til å lagre og behandle data på så kort tid som mulig. Dette vil 

imidlertid bety at registrerte i EU ikke vil kunne dra nytte av viktige rettigheter av noen annen grunn enn varigheten på 

lagringen av deres data av den berørte driftsansvarlige. 

26) For å kunne løse denne situasjonen krever utfyllende regel 2 at persondata som overføres fra Den europeiske union, 

«håndteres som lagrede persondata i henhold til lovens artikkel 2 nr. 7, uavhengig av det tidsrommet som de skal slettes 

innenfor». Lagringsperioden vil derfor ikke ha noen innvirkning på rettighetene til registrerte i EU.  

  

(19) For eksempel artikkel 23 i APPI om vilkårene for deling av persondata med tredjeparter. 

(20) Det vil si persondata i) «hvor det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil være til skade for en 

registrerts eller tredjeparts liv, fysiske integritet eller eiendom», ii) «hvor det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir 

kjent, muligvis vil oppmuntre til eller foranledige en ulovlig eller urettmessig handling», iii) «hvor det, dersom disse persondataenes 

forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil undergrave den nasjonale sikkerheten, ødelegge et tillitsforhold til en annen stat eller en 

internasjonal organisasjon, eller ha ugunstig virkning i forhandlinger med en annen stat eller en internasjonal organisasjon», og iv) «hvor 

det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil være til hinder for opprettholdelsen av den offentlige 

sikkerhet og orden, for eksempel forebygging, bekjempelse og etterforskning av kriminalitet». 

(21) Under disse forholdene er det ikke nødvendig å underrette den registrerte. Dette er i samsvar med artikkel 23 nr. 2 bokstav h) i den 

generelle personvernforordningen, som fastsetter at de registrerte ikke må underrettes om begrensningen, med mindre dette kan skade 

formålet med begrensningen. 
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2.2.4. Definisjon av anonymt behandlede personopplysninger 

27) Krav til anonymt behandlede personopplysninger, som definert i artikkel 2 nr. 9 i APPI, er fastsatt i avsnitt 2 i kapittel 4 

i loven («Oppgavene til en driftsansvarlig som håndterer anonymt behandlede opplysninger»). Omvendt kan slike 

opplysninger ikke være omfattet av bestemmelsene i avsnitt 1 i kapittel IV i APPI, som inneholder artiklene som 

fastsetter personverntiltakene og -rettighetene som gjelder for behandling av persondata i henhold til nevnte lov. 

Samtidig som «anonymt behandlede personopplysninger» ikke er underlagt «standard» personvernregler (som angitt i 

avsnitt 1 i kapittel IV og i artikkel 42 i APPI), hører de følgelig inn under virkeområdet for APPI, særlig artikkel 36–39. 

28) I samsvar med artikkel 2 nr. 9 i APPI er «anonymt behandlede personopplysninger» opplysninger knyttet til en person 

som «framkommer ved behandling av personopplysninger» gjennom tiltak fastsatt i APPI (artikkel 36 nr. 1) og angitt i 

PPC-reglene (artikkel 19), med den følge at det er blitt umulig å identifisere en konkret person eller gjenopprette 

personopplysningene. 

29) Det framgår av nevnte bestemmelser, som også er bekreftet av PPC, at prosessen med å gjøre personopplysninger 

«anonyme», ikke nødvendigvis er teknisk irreversibel. I samsvar med artikkel 36 nr. 2 i APPI kreves det av 

driftsansvarlige som håndterer «anonymt behandlede personopplysninger», bare at de hindrer ny identifisering ved å 

treffe tiltak for å ivareta sikkerheten til «beskrivelsene osv. og individuelle identifikasjonskoder som er slettet fra 

personopplysningene som brukes til å generere de anonymt behandlede personopplysningene, og opplysninger knyttet 

til en utført behandlingsmetode». 

30) Ettersom «anonymt behandlede personopplysninger», som definert i APPI, omfatter data som fortsatt gjør det mulig å 

identifisere personen på nytt, kan dette innebære at persondata som overføres fra Den europeiske union kan miste noe av 

det tilgjengelige vernet gjennom en prosess som i henhold til forordning (EU) 2016/679 vil bli ansett som en form for 

«pseudonymisering» i stedet for «anonymisering» (og dermed ikke endrer persondataenes kjennetegn). 

31) For å kunne løse denne situasjonen fastsetter de utfyllende reglene tilleggskrav som får anvendelse bare på persondata 

som overføres fra Den europeiske union i henhold til denne beslutning. I samsvar med regel 5 i de utfyllende reglene, 

skal slike personopplysninger bare anses som «anonymt behandlede personopplysninger» i henhold til APPI «dersom 

den driftsansvarlige som håndterer personopplysninger», treffer tiltak som gjør anonymiseringen av personen 

irreversibel for alle, herunder ved å slette opplysninger knyttet til behandlingsmetode osv.». Det siste er angitt i de 

utfyllende reglene som opplysninger knyttet til beskrivelser og individuelle identifikasjonskoder som ble slettet fra 

personopplysninger brukt til å generere «anonymt behandlede personopplysninger», samt opplysninger om en 

behandlingsmetode som ble brukt i forbindelse med sletting av disse beskrivelsene og individuelle identifikasjonskoder. 

Med andre ord krever de utfyllende reglene at den driftsansvarlige som genererer «anonymt behandlede 

personopplysninger», ødelegger «nøkkelen» som muliggjør ny identifisering av dataene. Dette innebærer at persondata 

fra Den europeiske union vil høre inn under bestemmelsene i APPI om «anonymt behandlede personopplysninger» bare 

i de tilfellene der de også vil bli ansett som anonyme opplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679(22). 

2.2.5. Definisjon av driftsansvarlige som håndterer personopplysninger (PIHBO) 

32) Med hensyn til personlig virkeområde får APPI anvendelse bare på PIHBO-er. En PIHBO er definert i artikkel 2 nr. 5 i 

APPI som «en person som tilbyr en database med personopplysninger for bruk i forbindelse med virksomhet», med 

unntak av offentlige myndigheter og forvaltningsorganer på både sentralt og lokalt plan. 

33) I henhold til PPCs retningslinjer menes med «virksomhet» enhver «atferd som har som formål å utøve, for å nå et 

bestemt mål, uansett om det er med sikte på økonomisk vinning eller ikke, gjentatte ganger eller kontinuerlig, en sosialt 

anerkjent virksomhet». Organisasjoner som ikke er et rettssubjekt (for eksempel faktiske sammenslutninger) eller 

privatpersoner anses som en PIHBO dersom de tilbyr (bruker) en database med personopplysninger osv. for sin 

virksomhet(23). Begrepet «virksomhet» i henhold til APPI favner derfor svært bredt ved at det omfatter ikke bare 

virksomhet med sikte på økonomisk vinning, men også ideell virksomhet hos alle typer organisasjoner og 

privatpersoner. Videre omfatter «bruk i forbindelse med virksomhet» også personopplysninger som ikke brukes i den 

driftsansvarliges (eksterne) handelsforbindelser, men internt, for eksempel ved behandling av ansattes data.  

  

(22) Se forordning (EU) nr. 2016/679, betraktning 26. 

(23) PPCs retningslinjer (General Rule Edition), s. 18. 
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34) Når det gjelder de som nyter godt av vernet fastsatt i APPI, gjør loven ingen forskjell på grunnlag av en persons 

nasjonalitet, bosted eller oppholdssted. Det samme gjelder privatpersoners muligheter til å søke erstatning, det være seg 

fra PPC eller fra domstolene. 

2.2.6. Begrepene behandlingsansvarlig og databehandler 

35) I henhold til APPI gjøres det ingen forskjell mellom forpliktelsene som er pålagt behandlingsansvarlige og 

databehandlere. Fraværet av et slikt skille påvirker ikke beskyttelsesnivået, fordi alle PIHBO-er er underlagt alle 

bestemmelsene i loven. En PIHBO som overlater håndteringen av persondata til en forvalter (som tilsvarer en 

databehandler i henhold til GDPR), er fortsatt underlagt forpliktelsene i henhold til APPI og de utfyllende reglene med 

hensyn til de dataene som den har overlatt håndteringen av. Dessuten er den i henhold til artikkel 22 i APPI forpliktet til 

å «utøve nødvendig og hensiktsmessig tilsyn» med forvalteren. Som bekreftet av PPC er forvalteren dermed selv bundet 

av alle forpliktelsene i APPI og de utfyllende reglene. 

2.2.7. Sektorvise unntak 

36) Artikkel 76 i APPI utelukker visse typer databehandling fra anvendelsen av kapittel IV i loven, som inneholder de 

sentrale personvernbestemmelsene (grunnleggende prinsipper, forpliktelser for driftsansvarlige, individuelle rettigheter, 

tilsyn utført av PPC). Behandling som er omfattet av det sektorvise unntaket i artikkel 76, er også unntatt fra PPCs 

håndhevingsmyndighet, i henhold til artikkel 43 nr. 2 i APPI(24). 

37) De relevante kategoriene for det sektorvise unntaket i artikkel 76 i APPI defineres ved å bruke et dobbelt kriterium 

basert på den typen PIHBO som behandler personopplysningene og formålet med behandlingen. Mer spesifikt gjelder 

unntaket i) kringkastingsinstitusjoner, avisutgivere, kommunikasjonsbyråer eller andre presseorganisasjoner (herunder 

privatpersoner som utfører pressevirksomhet som sin virksomhet) i den grad de behandler personopplysninger for 

presseformål, ii) personer som er profesjonelle skribenter, i den grad dette omfatter personopplysninger, iii) universiteter 

og andre organisasjoner eller grupper med sikte på vitenskapelige studier, eller enhver person som tilhører en slik 

organisasjon, i den grad de behandler personopplysninger med henblikk på vitenskapelige studier, iv) religiøse organer i 

den grad de behandler personopplysninger i forbindelse med religiøs virksomhet (herunder all tilknyttet virksomhet), og 

v) politiske organer i den grad de behandler personopplysninger i forbindelse med politisk virksomhet (herunder all 

tilknyttet virksomhet). Behandling av personopplysninger for ett av formålene nevnt i artikkel 76 av andre typer 

PIHBO-er samt behandling av personopplysninger av én av de oppførte PIHBO-ene for andre formål, for eksempel i 

forbindelse med et arbeidsforhold, er fortsatt omfattet av bestemmelsene i kapittel IV. 

38) For å sikre et tilstrekkelig vern av persondata som overføres fra Den europeiske union til driftsansvarlige i Japan, bør 

bare behandling av personopplysninger som hører inn under virkeområdet for kapittel IV i APPI – dvs. av en PIHBO i 

den grad behandlingssituasjonen ikke tilsvarer ett av de sektorvise unntakene – omfattes av denne beslutning. Dens 

virkeområde bør derfor tilpasses virkeområdet for APPI. I henhold til de opplysningene som er mottatt fra PPC, vil 

dette, dersom en PIHBO som er omfattet av denne beslutning, deretter endrer bruksformålet (i den grad dette er tillatt) 

og ett av de sektorvise unntakene i artikkel 76 i APPI dermed får anvendelse, bli ansett som en internasjonal overføring 

(ettersom behandlingen av personopplysningene i slike tilfeller ikke lenger vil være omfattet av kapittel IV i APPI og 

derfor faller utenfor dens virkeområde). Det samme gjelder dersom en PIHBO gir personopplysninger til en enhet som 

er omfattet av artikkel 76 i APPI, til bruk for ett av behandlingsformålene som er angitt i nevnte bestemmelse. Når det 

gjelder persondata som overføres fra Den europeiske union, vil dette derfor utgjøre en videreoverføring som er 

underlagt relevante garantier (særlig de som er angitt i artikkel 24 i APPI og utfyllende regel 4). Dersom PIHBO-en 

bygger på den registrertes samtykke(25), vil den måtte framlegge alle nødvendige opplysninger for ham/henne, herunder 

at personopplysningene ikke lenger ville være beskyttet av APPI.  

  

(24) Når det gjelder andre driftsansvarlige, skal PPC når de utøver sin undersøkelses- og håndhevingsmyndighet, ikke hindre dem i å utøve 

sin rett til ytringsfrihet, akademisk frihet, religionsfrihet og frihet til å delta i politisk virksomhet (artikkel 43 nr. 1 i APPI). 

(25) Som forklart av PPC, tolkes samtykke i PPCs retningslinjer som et «uttrykk fra en registrert om aksept av at hans/hennes 

personopplysninger kan håndteres ved hjelp av en metode som er angitt av en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger». I PPCs 

retningslinjer (General Rule Edition, s. 24) er det oppført former for samtykke som anses som «vanlig forretningspraksis i Japan», dvs. 

muntlig avtale, retur av skjemaer eller andre dokumenter, avtale via e-post, avkrysning i en rute på en nettside, klikk på en hjemmeside, 

bruk av en samtykke-knapp, trykk på en berøringsskjerm osv. Alle disse metodene utgjør en uttrykkelig form for samtykke. 
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2.3. GARANTIER, RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 

2.3.1. Formålsbegrensning 

39) Persondata bør behandles for et særskilt formål og deretter brukes bare dersom dette er forenlig med formålet med 

behandlingen. Dette personvernprinsippet er sikret i henhold til artikkel 15 og 16 i APPI. 

40) APPI bygger på prinsippet om at en driftsansvarlig skal angi bruksformålet «så klart som mulig» (artikkel 15 nr. 1) og 

deretter er bundet av dette formålet når den behandler dataene. 

41) Med hensyn til dette fastsetter artikkel 15 nr. 2 i APPI at PIHBO-en ikke må endre det opprinnelige formålet «utover det 

virkeområdet som med rimelighet må anses som relevant for bruksformålet før endringen», som i PPCs retningslinjer 

tolkes som tilsvarende det som objektivt kan forventes av den registrerte basert på «normale sosiale konvensjoner»(26). 

42) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i APPI er det dessuten forbudt for PIHBO-er å håndtere personopplysninger utover det 

«nødvendige omfang for å oppnå et bruksformål» angitt i henhold til artikkel 15, uten å innhente samtykke på forhånd 

fra en registrert, med mindre ett av unntakene i artikkel 16 nr. 3 får anvendelse(27). 

43) Når det gjelder personopplysninger som er innhentet fra en annen driftsansvarlig, er PIHBO-en i prinsippet fri til å 

fastsette et nytt bruksformål(28). For å sikre at en slik mottaker ved en overføring fra Den europeiske union er bundet av 

det formålet som dataene ble overført for, krever utfyllende regel 3 at i tilfeller «der en [PIHBO] mottar persondata fra 

EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå» eller at en slik driftsansvarlig «mottar fra en annen 

[PIHBO] persondata som tidligere er overført fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå» 

(videredeling), skal mottakeren «angi formålet med å bruke nevnte persondata innenfor rammen av det bruksformålet 

som dataene opprinnelig eller senere ble mottatt for». Med andre ord sikrer regelen at i forbindelse med overføring vil 

formålet angitt i henhold til forordning (EU) 2016/679 fortsatt være bestemmende for behandlingen, og at en endring av 

dette formålet på ethvert trinn i behandlingskjeden i Japan vil kreve samtykke fra den registrerte i EU. For å innhente 

slikt samtykke kreves det at PIHBO-en kontakter den registrerte, men dersom dette ikke er mulig, vil følgene ganske 

enkelt være at det opprinnelige formålet må opprettholdes. 

2.3.2. Lovlig og rettferdig behandling 

44) Det ytterligere vernet som er nevnt i betraktning 43, er desto mer relevant ettersom det er gjennom prinsippet om 

formålsbegrensning at det japanske systemet også sikrer at persondataene behandles lovlig og rettferdig. 

45) I henhold til APPI må en PIHBO når den samler inn personopplysninger, angi formålet med å bruke 

personopplysningene på en utførlig måte(29) og umiddelbart underrette den registrerte om (eller offentliggjøre) dette 

bruksformålet(30). Artikkel 17 i APPI fastsetter dessuten at en PIHBO ikke skal innhente personopplysninger ved 

bedrageri eller på annet utilbørlig vis. Når det gjelder visse kategorier av data, for eksempel personopplysninger som 

krever særlig aktsomhet, kreves det samtykke fra den registrerte ved innhenting (artikkel 17 nr. 2 i APPI).  

  

(26) Spørsmål og svar fra PPC inneholder en rekke eksempler som illustrerer dette begrepet. Eksempler på situasjoner der endringen holder 

seg innenfor et rimelig relevant virkeområde, omfatter særlig bruk av personopplysninger som er innhentet fra kjøpere av varer eller 

tjenester i forbindelse med en kommersiell transaksjon, for å informere disse kjøperne om andre relevante varer eller tjenester (for 

eksempel en driftsansvarlig for et helsestudio som registrerer e-postadressene til medlemmene for å informere dem om kurs og 

programmer). Samtidig bør spørsmål og svar også inneholde et eksempel på en situasjon der endring av bruksformålet ikke er tillatt, dvs. 

dersom et selskap sender informasjon om selskapets varer og tjenester til de e-postadressene det har innhentet, i den hensikt å varsle om 

bedrageri eller tyveri av et medlemskort. 

(27) Disse unntakene kan være en følge av andre lover og forskrifter eller gjelde situasjoner der håndteringen av personopplysninger er 

nødvendig for i) «å beskytte menneskers liv, fysiske integritet eller eiendom», ii) å «styrke den offentlige hygienen eller fremme barns 

sunnhet», eller iii) å «samarbeide med offentlige organer eller deres representanter» i forbindelse med utførelsen av deres lovfestede 

oppgaver. Dessuten bør kategori i) og ii) bare få anvendelse dersom det er vanskelig å innhente samtykke fra en registrert, og kategori 

iii) bare dersom det er en risiko for at innhenting av samtykke fra en registrert vil påvirke utførelsen av disse oppgavene. 

(28) Når dette er sagt, og på grunnlag av artikkel 23 nr. 1 i APPI, kreves det i prinsippet samtykke fra den berørte personen for å kunne 

utlevere data til en tredjepart. På denne måten vil en person kunne utøve noe kontroll over en annen driftsansvarligs bruk av hans/hennes 

data. 

(29) I henhold til artikkel 15 nr. 1 i APPI skal slik spesifikasjon være «så klar som mulig». 

(30) Artikkel 18 nr. 1 i APPI. 
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46) Deretter, og som forklart i betraktning 41 og 42, er det forbudt for PIHBO-en å behandle personopplysningene for andre 

formål, unntatt dersom den registrerte samtykker i slik behandling, eller dersom ett av unntakene i henhold til artikkel 

16 nr. 3 i APPI får anvendelse. 

47) Avslutningsvis, når det gjelder ytterligere levering av personopplysninger til en tredjepart(31), begrenser artikkel 23 nr. 1 

i APPI slik utlevering til særlige tilfeller, der forhåndssamtykke fra den registrerte er hovedregelen(32). Artikkel 23 nr. 2, 

3 og 4 i APPI fastsetter unntak fra kravet om å innhente samtykke. Disse unntakene får imidlertid anvendelse bare på 

ikke-sensitive opplysninger og krever at den driftsansvarlige på forhånd underretter de berørte personene om sin hensikt 

om å utlevere deres personopplysninger til en tredjepart, og om muligheten til å motsette seg ytterligere utlevering(33). 

48) Når det gjelder overføringer fra Den europeiske union, vil persondata nødvendigvis først være innsamlet og behandlet i 

EU i samsvar med forordning (EU) 2016/679. Dette vil alltid omfatte, på den ene side innsamling og behandling, 

herunder for overføring fra Den europeiske union til Japan, på grunnlag av ett av de rettslige grunnlagene oppført i 

forordningens artikkel 6 nr. 1, og på den annen side innsamling for et særlig, uttrykkelig angitt og berettiget formål, 

samt forbud mot viderebehandling, herunder ved overføring, på en måte som er uforenlig med disse formålene som 

fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og artikkel 6 nr. 4 i forordningen. 

49) I henhold til utfyllende regel 3 vil den PIHBO-en som mottar dataene etter overføringen, måtte bekrefte det eller de 

særlige formålene som ligger til grunn for overføringen (dvs. formålet angitt i samsvar med forordning (EU) 2016/679), 

og viderebehandle dataene i tråd med dette formålet eller disse formålene(34). Dette innebærer ikke bare at den første 

erververen av slike persondata i Japan, men også eventuelle framtidige mottakere av dataene (herunder en forvalter), er 

bundet av formålet/formålene i henhold til forordningen. 

50) Dersom PIHBO-en ønsker å endre formålet som tidligere er angitt i forordning (EU) 2016/679, vil den dessuten i 

henhold til artikkel 16 nr. 1 i APPI i prinsippet måtte innhente samtykke fra den registrerte. Uten slikt samtykke vil all 

databehandling som går utover det som er nødvendig for å oppnå dette bruksformålet, utgjøre en overtredelse av artikkel 

16 nr. 1 som vil kunne håndheves av PPC og domstolene. 

51) Ettersom en overføring i henhold til forordning (EU) 2016/679 krever et gyldig rettslig grunnlag og et særlig formål som 

gjenspeiles i bruksformålet som er bekreftet i henhold til APPI, sikrer en kombinasjon av de relevante bestemmelsene i 

APPI og utfyllende regel 3 at behandling av data fra EU fortsatt er lovlig i Japan. 

2.3.3. Riktighet av data og dataminimering 

52) Dataene skal være korrekte og om nødvendig oppdaterte. De skal også være adekvate, relevante og ikke omfatte mer 

enn det som er nødvendig for formålene de behandles for. 

53) Disse prinsippene er sikret i japansk rett ved artikkel 16 nr. 1 i APPI, som forbyr håndtering av personopplysninger 

utover «det nødvendige omfang for å oppnå et bruksformål». Som beskrevet i PPC utelukker dette ikke bare bruk av 

data som ikke er adekvate samt overdreven bruk av data (utover det som er nødvendig for å oppnå bruksformålet), men 

medfører også forbud mot å behandle data som ikke er relevante for å oppnå bruksformålet.  

  

(31) Mens forvaltere ikke inngår i begrepet «tredjepart» ved gjennomføringen av artikkel 23 (se nr. 5), får dette unntaket anvendelse bare i 

den grad forvalteren håndterer persondata innenfor rammene for oppdraget («innenfor det nødvendige omfang for å oppnå et 

bruksformål»), dvs. opptrer som en databehandler. 

(32) De andre (unntaksvise) grunnene er i) levering av personopplysninger «basert på lover og forskrifter», ii) tilfeller «der det er nødvendig å 

beskytte menneskers liv, fysiske integritet eller eiendom, og når det er vanskelig å innhente samtykke fra en registrert», iii) tilfeller «der 

det er særlig behov for å styrke den offentlige hygienen eller fremme barns sunnhet, og når det er vanskelig å innhente samtykke fra en 

registrert», og iv) tilfeller «der det er behov for å samarbeide med en organisasjon hos sentralmyndighetene eller en lokal myndighet, 

eller en person som de har gitt i oppgave å utføre arbeid som er fastsatt i lover og forskrifter, og når det er mulighet for at det å innhente 

samtykke fra en registrert, vil gripe inn i utførelsen av nevnte oppgaver». 

(33) Opplysningene som skal gis, omfatter særlig kategoriene av persondata som skal deles med en tredjepart samt overføringsmetoden. 

Dessuten skal PIHBO-en underrette den registrerte om muligheten til å motsette seg overføringen og hvordan man framsetter en slik 

anmodning. 

(34) I henhold til artikkel 26 nr. 1 punkt ii) i APPI må en PIHBO ved mottak av persondata fra en tredjepart, bekrefte (verifisere) «detaljene 

ved hvordan tredjeparten har innhentet persondataene», herunder formålet med innhentingen. Selv om artikkel 26 ikke uttrykkelig angir 

at PIHBO-en da må følge dette formålet, kreves dette uttrykkelig i utfyllende regel 3. 
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54) Når det gjelder forpliktelsen til å holde opplysningene korrekte og oppdaterte, krever artikkel 19 i APPI at PIHBO-en 

skal «etterstrebe å holde persondata korrekte og oppdaterte innenfor det som er nødvendig for å oppnå et bruksformål». 

Nevnte bestemmelse bør leses sammen med artikkel 16 nr. 1 i APPI: I samsvar med de forklaringene som er mottatt fra 

PPC, vil behandlingen av personopplysningene ikke bli ansett å ha oppnådd bruksformålene, dersom en PIHBO ikke 

klarer å oppfylle de fastsatte standardene for riktighet, og derfor vil dens håndtering være ulovlig i henhold til artikkel 

16 nr. 1. 

2.3.4. Lagringsbegrensning 

55) Data bør i prinsippet ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for de formålene som persondataene behandles for. 

56) I samsvar med artikkel 19 i APPI skal PIHBO-ene «etterstrebe […] å slette persondata umiddelbart når slik bruk ikke 

lenger er nødvendig». Denne bestemmelsen skal leses i sammenheng med artikkel 16 nr. 1 i APPI om forbud mot 

håndtering av personopplysninger utover «det nødvendige omfang for å oppnå et bruksformål». Når bruksformålet er 

oppnådd, kan ikke behandling av personopplysninger lenger anses som nødvendig, og kan dermed ikke fortsette (med 

mindre PIHBO-en innhenter samtykke fra den registrerte til dette). 

2.3.5. Datasikkerhet 

57) Persondata bør behandles på en måte som gjør at de er sikre, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og 

mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. For dette formål bør driftsansvarlige treffe egnede tekniske eller 

organisatoriske tiltak for å verne persondata mot mulige trusler. Disse tiltakene bør vurderes idet det tas hensyn til 

nåværende utviklingstrinn i teknikken og tilknyttede kostnader. 

58) Dette prinsippet er gjennomført i japansk rett ved artikkel 20 i APPI, som fastsetter at en PIHBO «skal treffe 

nødvendige og hensiktsmessige tiltak med hensyn til sikkerhetskontroll av persondata, herunder forebygging av lekkasje 

og tap av eller skade på persondata som den håndterer». PPCs retningslinjer beskriver hvilke tiltak som skal treffes, 

herunder metodene for å etablere grunnleggende politikk, regler for datahåndtering og forskjellige «kontrolltiltak» (med 

hensyn til organisasjonssikkerhet samt menneskelig, fysisk og teknologisk sikkerhet)(35). Dessuten inneholder PPCs 

retningslinjer og en særlig melding (tillegg 8 om «Innholdet i sikkerhetsstyringstiltakene som må treffes») som PPC har 

offentliggjort, nærmere opplysninger om tiltak i forbindelse med sikkerhetshendelser, for eksempel lekkasje av 

personopplysninger, innenfor rammen av sikkerhetsstyringstiltakene som skal treffes av PIHBO-er(36). 

59) Når personopplysninger håndteres av ansatte eller underleverandører, må det dessuten sikres «nødvendig og 

hensiktsmessig tilsyn» i henhold til artikkel 20 og 21 i APPI med henblikk på sikkerhetskontroll. I henhold til artikkel 

83 i APPI skal bevisst lekkasje eller tyveri av personopplysninger straffes med inntil ett års fengsel. 

2.3.6. Åpenhet 

60) Registrerte bør underrettes om hovedtrekkene i behandlingen av deres persondata. 

61) Artikkel 18 nr. 1 i APPI krever at PIHBO-en skal gjøre opplysninger om bruksformålet for de innhentede 

personopplysningene tilgjengelig for den registrerte, unntatt i «tilfeller der et bruksformål er offentliggjort på forhånd». 

Den samme forpliktelsen gjelder ved en tillatt endring av formål (artikkel 18 nr. 3). Dette sikrer også at den registrerte er 

underrettet om at hans/hennes data er samlet inn. Selv om APPI ikke generelt krever at PIHBO-en skal underrette den 

registrerte om de forventede mottakerne av personopplysningene i innsamlingstrinnet, er slik informasjon et nødvendig 

vilkår for en eventuell senere utlevering av opplysninger til en tredjepart (mottaker) på grunnlag av artikkel 23 nr. 2, det 

vil si dersom dette gjøres uten forhåndssamtykke fra den registrerte.  

  

(35) PPCs retningslinjer (General Rule Edition), s. 41 og s. 86–98. 

(36) I henhold til avsnitt 3-3-2 i PPCs retningslinjer skal PIHBO-en, dersom slik lekkasje, skade eller tap oppstår, utføre nødvendige 

undersøkelser og særlig vurdere omfanget av overtredelsen av den berørte personens rettigheter og interesser samt arten og omfanget av 

personopplysningene det gjelder. 
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62) Når det gjelder «lagrede persondata», fastsetter artikkel 27 i APPI at PIHBO-en skal underrette den registrerte om sin 

identitet (kontaktopplysninger), bruksformålet og framgangsmåtene for å besvare en anmodning om den registrertes 

individuelle rettigheter i henhold til artikkel 28, 29 og 30 i APPI. 

63) Ettersom persondata som overføres fra Den europeiske union i henhold til de utfyllende reglene, vil bli ansett som 

«lagrede persondata» uavhengig av lagringsperiode (med mindre de er omfattet av unntak), vil de alltid være underlagt 

kravene til åpenhet i henhold til begge de ovennevnte bestemmelsene. 

64) Både kravene i artikkel 18 og forpliktelsen til å underrette om bruksformålet i henhold til artikkel 27 i APPI er underlagt 

samme sett av unntak, hovedsakelig basert på hensynet til allmennhetens interesse og vern av rettighetene og interessene 

til den registrerte, tredjeparter og den behandlingsansvarlige(37). I henhold til fortolkningen i PPCs retningslinjer gjelder 

disse unntakene i svært spesifikke tilfeller, for eksempel dersom opplysninger om bruksformål vil kunne føre til at 

rettmessige tiltak truffet av den driftsansvarlige for å beskytte visse interesser (for eksempel kampen mot bedrageri, 

industrispionasje, sabotasje) undergraves. 

2.3.7. Særlige kategorier av data 

65) Det bør foreligge særlige garantier ved behandling av «særlige kategorier» av data. 

66) «Personopplysninger som krever særlig aktsomhet» er definert i artikkel 2 nr. 3 i APPI. Denne bestemmelsen viser til 

«personopplysninger som består av en registrerts rase, tro, sosiale status, sykehistorie, strafferegister, om vedkommende 

har lidt skade som følge av lovbrudd eller andre beskrivelser osv. som i henhold til departementsdekret er de 

beskrivelsene som krever håndtering med særlig aktsomhet slik at de ikke forårsaker urimelig forskjellsbehandling, 

krenkelse eller andre ulemper for den registrerte». Disse kategoriene tilsvarer i stor del listen over sensitive 

opplysninger i henhold til artikkel 9 og 10 i forordning (EU) 2016/679. Særlig tilsvarer «sykehistorie» 

helseopplysninger, mens «strafferegister og om vedkommende har lidt skade som følge av lovbrudd» i hovedsak er det 

samme som kategoriene nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) 2016/679. Kategoriene nevnt i artikkel 2 nr. 3 i APPI er 

gjenstand for ytterligere fortolkning i departementsdekretet og PPCs retningslinjer. I henhold til avsnitt 2.3 nr. 8 i PPCs 

retningslinjer tolkes underkategoriene av «sykehistorie» som er nærmere omtalt i artikkel 2 punkt ii) og iii) i 

departementsdekretet, som å omfatte genetiske og biometriske opplysninger. Selv om listen ikke uttrykkelig inneholder 

uttrykkene «etnisk opprinnelse» og «politisk oppfatning», inneholder de henvisninger til «rase» og «tro». Som forklart i 

avsnitt 2.3 nr. 1 og 2 i PPCs retningslinjer omfatter henvisningen til «rase» «etniske bånd eller bånd til en bestemt del av 

verden», mens «tro» forstås slik at det omfatter både religiøs overbevisning og politisk syn. 

67) Som det klart framgår av ordlyden i bestemmelsen, er dette ikke en lukket liste, ettersom ytterligere kategorier av data 

kan legges til i den grad behandlingen av dem innebærer en risiko for «urimelig forskjellsbehandling, krenkelse eller 

andre ulemper for den registrerte». 

68) Selv om begrepet «sensitive» opplysninger i seg selv er en sosial konstruksjon ved at den bygger på kulturelle og 

juridiske tradisjoner, moralske betraktninger, politiske valg osv. i et gitt samfunn, har Kommisjonen i lys av viktigheten 

av å sikre tilstrekkelig garantier for sensitive opplysninger når de overføres til driftsansvarlige i Japan, sikret at det 

særlige vernet for «personopplysninger som krever særlig aktsomhet» i henhold til japansk lov, utvides til å omfatte alle 

kategorier som er anerkjent som «sensitive opplysninger» i forordning (EU) 2016/679. For dette formål fastsetter 

utfyllende regel 1 at data som overføres fra Den europeiske union om en persons seksuelle forhold, seksuelle legning 

eller fagforeningsmedlemskap, skal behandles av PIHBO-er «på samme måte som personopplysninger som krever 

særlig aktsomhet i henhold til artikkel 2 nr. 3 i [APPI]».  

  

(37) Dette er i) tilfeller der det er en mulighet for at underretning til den registrerte om bruksformålet eller offentliggjøring av det vil «skade 

en registrerts eller tredjeparts liv, fysiske integritet eller eiendom eller andre rettigheter og interesser» eller «rettighetene eller de 

rettmessige interessene til […] PIHBO-en», ii) tilfeller der «det er behov for å samarbeide med en organisasjon hos sentralmyndighetene 

eller en lokal myndighet» i forbindelse med utførelsen av deres lovfestede oppgaver, og dersom slike opplysninger eller slik 

offentliggjøring vil gripe inn i slike «anliggender», iii) tilfeller der bruksformålet tydelig bygger på situasjonen der dataene er innhentet. 
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69) Når det gjelder ytterligere vesentlige garantier som gjelder for personopplysninger som krever særlig aktsomhet, er det i 

henhold til artikkel 17 nr. 2 i APPI ikke tillatt for PIHBO-er å innhente slike typer data uten forhåndssamtykke fra den 

berørte personen, med forbehold bare for begrensede unntak(38). Denne kategorien av personopplysninger er dessuten 

utelukket fra muligheten til utlevering til tredjepart på bakgrunn av framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2 i APPI 

(som tillater overføring av data til tredjepart uten forhåndssamtykke fra den berørte personen). 

2.3.8. Ansvarlighet 

70) I henhold til ansvarlighetsprinsippet skal enheter som behandler data, innføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak 

for effektivt å kunne oppfylle sine forpliktelser med hensyn til vern av personopplysninger og kunne godtgjøre slikt 

samsvar, særlig overfor vedkommende tilsynsmyndighet. 

71) Som nevnt i fotnote 34 (betraktning 49) kreves det at PIHBO-er i henhold til artikkel 26 nr. 1 i APPI skal kontrollere 

identiteten til en tredjepart som leverer persondata til dem, og under hvilke omstendigheter slike data ble innhentet av 

tredjeparten (når det gjelder persondata omfattet av denne beslutning, skal disse omstendighetene i samsvar med APPI 

og utfyllende regel 3 omfatte det faktum at dataene kommer fra Den europeiske union, samt formålet med den 

opprinnelige dataoverføringen). Blant annet har dette tiltaket som mål å sikre lovligheten av databehandlingen i hele 

kjeden av PIHBO-er som håndterer persondataene. I henhold til artikkel 26 nr. 3 i APPI kreves det dessuten at PIHBO-

ene skal føre en fortegnelse over mottaksdatoen og de (obligatoriske) opplysningene som mottas fra tredjeparten i 

henhold til nr. 1, samt navnet på den berørte personen (den registrerte), hvilke kategorier av data som behandles, og i 

den grad det er relevant, det faktum at den registrerte har samtykket til at hans/hennes persondata kan deles. Som angitt i 

artikkel 18 i PPC-reglene skal slike fortegnelser oppbevares i minst ett til tre år, avhengig av omstendighetene. Ved 

utførelsen av sine oppgaver kan PPC kreve at slike fortegnelser framlegges(39). 

72) PIHBO-er skal raskt og på en hensiktsmessig måte behandle klager fra berørte personer om behandlingen av deres 

personopplysninger. For å lette klagebehandlingen skal de innføre et «system som er nødvendig for å oppnå [dette] 

formålet», hvilket innebærer at de bør innføre egnede framgangsmåter i sin egen organisasjon (for eksempel å tildele 

ansvarsområder eller opprette et kontaktpunkt). 

73) Avslutningsvis oppretter APPI en ramme for de sektorvise bransjeorganisasjonenes deltakelse for å sikre et høyt 

samsvarsnivå (se kapittel IV avsnitt 4). Rollen til slike akkrediterte organisasjoner for vern av personopplysninger(40) er 

å fremme vern av personopplysninger ved å støtte virksomheter med sin ekspertise, men også å bidra til 

gjennomføringen av garantier, særlig ved å behandle individuelle klager og bidra til å løse tilhørende konflikter. For 

dette formål kan de be deltakende PIHBO-er, dersom det er relevant, om å treffe nødvendige tiltak(41). Ved brudd på 

personopplysningssikkerheten eller andre sikkerhetshendelser skal PIHBO-er dessuten i prinsippet underrette PPC og 

den registrerte (eller allmennheten) og treffe nødvendige tiltak, herunder tiltak for å minimere eventuelle skader og 

hindre eventuelle gjentakelser av lignende hendelser(42). Selv om dette er frivillige ordninger, hadde PPC 10. august 

2017 registrert 44 organisasjoner der den største, Japan Information Processing and Development Center (JIPDEC), 

  

(38) Unntakene er følgende: i) «tilfeller basert på lover og forskrifter», ii) «tilfeller der det er nødvendig å beskytte menneskers liv, fysiske 

integritet eller eiendom, og når det er vanskelig å innhente samtykke fra en registrert», iii) «tilfeller der det er særlig behov for å styrke 

den offentlige hygienen eller fremme barns sunnhet, og når det er vanskelig å innhente samtykke fra en registrert», iv) «tilfeller der det er 

behov for å samarbeide med en organisasjon hos sentralmyndighetene eller en lokal myndighet, eller en person som de har gitt i oppgave 

å utføre arbeid som er fastsatt i lover og forskrifter, og når det er mulighet for at det å innhente samtykke fra en registrert, vil gripe inn i 

utførelsen av nevnte oppgaver», og v) tilfeller der nevnte personopplysninger som krever særlig aktsomhet offentliggjøres av den 

registrerte, et statlig organ, en lokal myndighet, en person som tilhører en av kategoriene i artikkel 76 nr. 1, eller andre personer som er 

beskrevet i reglene til PPC. En ytterligere kategori omfatter «andre tilfeller fastsatt ved departementsdekret som tilsvarende de tilfellene 

som er fastsatt i hvert av de foregående punktene», som i henhold til gjeldende departementsdekret særlig omfatter framtredende trekk 

ved en person (for eksempel en synlig helsetilstand) dersom de sensitive opplysningene er innhentet (utilsiktet) ved visuell observasjon 

eller ved å filme eller fotografere den registrerte, for eksempel med overvåkingskameraer. 

(39) I henhold til artikkel 40 nr. 1 i APPI kan PPC i den grad det er nødvendig for å gjennomføre de relevante bestemmelsene i APPI, kreve at 

en PIHBO framlegger nødvendige opplysninger eller materiale som gjelder håndteringen av personopplysninger. 

(40) APPI fastsetter blant annet regler for akkreditering av slike organisasjoner; se artikkel 47–50 i APPI. 

(41) Artikkel 52 i APPI. 

(42) PPC-melding nr. 1/2017 «om tiltak som skal treffes ved brudd på personopplysningssikkerheten, eller dersom det en annen hendelse har 

inntruffet». 
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alene omfatter 15 436 deltakende driftsansvarlige(43). De akkrediterte ordningene omfatter sektorsammenslutninger som 

for eksempel den japanske sammenslutningen av verdipapirforhandlere, den japanske sammenslutningen av kjøreskoler 

og sammenslutningen av ekteskapsmeklere(44). 

74) Akkrediterte organisasjoner for vern av personopplysninger framlegger årlige rapporter om sin virksomhet. I henhold til 

«Oversikt over gjennomføringsstatus [for] APPI for regnskapsåret 2015», som er offentliggjort av PPC, mottok 

akkrediterte organisasjoner for vern av personopplysninger i alt 442 klager, krevde 123 forklaringer fra driftsansvarlige 

under deres jurisdiksjon, etterspurte dokumenter fra disse driftsansvarlige i 41 tilfeller, ga 181 instrukser og to 

anbefalinger(45). 

2.3.9. Begrensninger på videreoverføring 

75) Nivået for vern av persondata som overføres fra Den europeiske union til driftsansvarlige i Japan, må ikke undergraves 

av den videre overføringen av slike data til mottakere i en tredjestat utenfor Japan. Slik videreoverføring, som sett fra 

japanske driftsansvarliges synspunkt utgjør internasjonale overføringer fra Japan, bør utføres bare dersom mottakeren av 

denne videreoverføringen utenfor Japan selv er underlagt regler som sikrer et tilsvarende beskyttelsesnivå som det som 

garanteres i japansk rettsorden. 

76) En første beskyttelse er nedfelt i artikkel 24 i APPI, som generelt forbyr overføring av persondata til en tredjepart 

utenfor Japans territorium uten forhåndssamtykke fra den berørte personen. Utfyllende regel 4 sikrer at når det gjelder 

dataoverføringer fra Den europeiske union, skal et slikt samtykke være velinformert, ettersom regelen krever at den 

berørte personen skal «ha fått nødvendige opplysninger om omstendighetene rundt overføringen slik at den registrerte 

kan treffe en beslutning om sitt samtykke». På dette grunnlaget skal den registrerte underrettes om at opplysningene vil 

bli overført til utlandet (utenfor virkeområdet for APPI) og om den bestemte mottakerstaten. Dette vil gjøre ham/henne i 

stand til å vurdere personvernrisikoen i forbindelse med overføringen. Dessuten, som det kan utledes fra artikkel 23 i 

APPI (se betraktning 47), skal opplysningene som gis til den registrerte, omfatte de obligatoriske punktene i henhold til 

nr. 2 i nevnte artikkel, det vil si kategoriene persondata som gis til en tredjepart og metoden for utlevering. 

77) Artikkel 24 i APPI, sammenholdt med artikkel 11-2 i PPC-reglene, fastsetter flere unntak fra denne samtykkebaserte 

regelen. I henhold til artikkel 24 får dessuten de samme unntakene som dem som gjelder i henhold til artikkel 23 nr. 1 i 

APPI, også anvendelse på internasjonale dataoverføringer(46). 

78) For å sikre fortsatt vern i forbindelse med persondata som overføres fra Den europeiske union til Japan i henhold til 

denne beslutning, styrker utfyllende regel 4 beskyttelsesnivået ved videreoverføring av slike data fra PIHBO-en til en 

mottaker i en tredjestat. Dette skjer ved å begrense og fastlegge grunnlaget for internasjonale overføringer som kan 

brukes av PIHBO-en som et alternativ til samtykke. Mer spesifikt, og uten at det berører unntakene fastsatt i artikkel 23 

nr. 1 i APPI, kan persondata som overføres i henhold til denne beslutning, overføres (videre) uten samtykke bare i to 

tilfeller: i) dersom dataene sendes til en tredjestat som PPC, i henhold til artikkel 24 i APPI, har anerkjent gir et 

tilsvarende beskyttelsesnivå som det som garanteres i Japan(47), eller ii) dersom PIHBO-en og den mottakende 

tredjeparten sammen har gjennomført tiltak som gir et beskyttelsesnivå tilsvarende APPI, sammenholdt med de 

utfyllende reglene, ved hjelp av en kontrakt, andre former for bindende avtaler eller bindende ordninger innenfor et 

konsern. Den andre kategorien tilsvarer de instrumentene som brukes i henhold til forordning (EU) 2016/679 for å sikre 

tilstrekkelige garantier (særlig kontraktsvilkår og bindende virksomhetsregler). Dessuten, som bekreftet av PPC, er 

overføringen selv i disse tilfellene fortsatt underlagt de alminnelige reglene som gjelder for all levering av persondata til 

en tredjepart i henhold til APPI (det vil si kravet om å innhente samtykke i henhold til artikkel 23 nr. 1, eller alternativt 

  

(43) I henhold til tall som er offentliggjort på JIPDECs PrivacyMark-nettsted, datert 2. oktober 2017. 

(44) PPCs liste over akkrediterte organisasjoner for vern av personopplysninger som er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

https://www.ppc.go.jp/personal/nintei/list/ eller https://www.ppc.go.jp/files/pdf/nintei_list.pdf 

(45) PPCs oversikt over gjennomføringsstatus for APPI for regnskapsåret 2015 (oktober 2016), tilgjengelig (bare på japansk) på følgende 

nettadresse: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_sekougaiyou_27ppc.pdf 

(46) Se fotnote 32. 

(47) I samsvar med artikkel 11 i PPC-reglene krever dette ikke bare materielle standarder tilsvarende APPI som en uavhengig 

håndhevingsmyndighet fører effektivt tilsyn med, men også at gjennomføringen av de relevante reglene i tredjestaten er sikret. 
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opplysningskravet med en mulighet til å trekke seg i henhold til artikkel 23 nr. 2 i APPI). Dersom den registrerte ikke 

kan nås med en anmodning om samtykke eller for å framlegge de nødvendige forhåndsopplysningene i henhold til 

artikkel 23 nr. 2 i APPI, kan overføringen ikke skje. 

79) Utenom tilfellene der PPC har fastslått at den aktuelle tredjestaten sikrer et beskyttelsesnivå som tilsvarer det som 

garanteres av APPI(48), utelukker derfor kravene fastsatt i utfyllende regel 4 bruk av overføringsinstrumenter som ikke 

oppretter en bindende avtale mellom den japanske dataoverføreren og tredjestatens datamottaker, og som ikke 

garanterer det nødvendige beskyttelsesnivået. Dette vil for eksempel være tilfelle for APEC Cross Border Privacy Rules 

(CBPR) System (APECs system for grensekryssende personvernregler), der Japan deltar(49), ettersom det i dette 

systemet er slik at beskyttelsene ikke er et resultat av en avtale som er bindende for overføreren og mottakeren innenfor 

rammen av deres bilaterale forbindelser, og er klart på et lavere nivå enn det som garanteres av kombinasjonen av APPI 

og de utfyllende reglene(50). 

80) En ytterligere garanti ved (videre)overføringer følger endelig av artikkel 20 og 22 i APPI. Dersom en tredjestatsoperatør 

(datamottakeren) opptrer på vegne av PIHBO-en (dataoverføreren), det vil si som en (under)databehandler, må 

sistnevnte i henhold til disse bestemmelsene sikre tilsyn med førstnevnte med hensyn til sikkerheten ved 

databehandlingen. 

2.3.10. Individuelle rettigheter 

81) I likhet med EUs regelverk for vern av personopplysninger gir APPI privatpersoner en rekke håndhevbare rettigheter. 

Dette omfatter retten til innsyn («utlevering»), retting og sletting samt retten til å protestere («opphør av bruk»). 

82) For det første har en registrert i henhold til artikkel 28 nr. 1 og 2 i APPI rett til å be en PIHBO om å «utlevere lagrede 

persondata som kan identifisere ham eller henne», og når en PIHBO mottar en slik anmodning, skal PIHBO-en 

«utlevere lagrede persondata» til den registrerte. Artikkel 29 (rett til retting) og 30 (rett til opphør av bruk) er bygd opp 

på samme måte som artikkel 28. 

83) Artikkel 9 i departementsdekretet angir at utlevering av personopplysninger som nevnt i artikkel 28 nr. 2 i APPI, skal 

utføres skriftlig, med mindre PIHBO-en og den registrerte har avtalt noe annet. 

84) Disse rettighetene er underlagt tre typer begrensninger knyttet til privatpersonens egne eller tredjepartens rettigheter og 

interesser(51), alvorlig forstyrrelse av PIHBO-ens forretningsvirksomhet(52) og tilfeller der utlevering vil være et brudd 

på andre lover og forskrifter(53). De situasjonene der disse begrensningene vil kunne gjelde, ligner på noen av de 

unntakene som gjelder i henhold til artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, som gjør det mulig å begrense 

  

(48) Hittil har PPC ikke truffet noen beslutning i henhold til artikkel 24 i APPI som anerkjenner at en tredjestat gir tilsvarende 

beskyttelsesnivå som det som garanteres i Japan. Den eneste beslutningen PPC for øyeblikket vurderer å treffe, gjelder EØS. Når det 

gjelder eventuelle andre beslutninger i framtiden, vil Kommisjonen følge situasjonen nøye og om nødvendig treffe egnede tiltak for å 

håndtere mulige negative virkninger for kontinuiteten i beskyttelsen (se betraktning 176, 177 og 184 nedenfor samt artikkel 3 nr. 1). 

(49) Bare to japanske selskaper er sertifisert i henhold til APECs CBPR-system (se https://english.jipdec.or.jp/sp/protection_org/ 

cbpr/list.html). Utenfor Japan er de eneste andre driftsansvarlige som er sertifisert i henhold til dette systemet, et lite antall (23) 

amerikanske selskaper (se https://www.trustarc.com/consumer-resources/trusted-directory/#apec-list). 

(50) For eksempel ingen definisjon og ikke noe spesifikt vern av sensitive opplysninger, ingen forpliktelse med hensyn til begrenset 

datalagring. Se også artikkel 29-arbeidsgruppens uttalelse 02/2014 om et referansedokument for krav til bindende virksomhetsregler 

framlagt for nasjonale personvernmyndigheter i EU og grensekryssende personvernregler framlagt for «Accountability Agents» i APECs 

CBPR-system 6. mars 2014. 

(51) I henhold til PPC kan bare slike interesser berettige en begrensning som det «rettslig er verdt å beskytte». Denne vurderingen må foretas 

fra sak til sak «idet det tas hensyn til inngrep i den grunnleggende retten til personvern, herunder vern av personopplysninger, som 

anerkjent i forfatningen og rettspraksis». Beskyttede interesser kan for eksempel omfatte forretningshemmeligheter. 

(52) Begrepet «alvorlig inngrep i den korrekte gjennomføringen av den driftsansvarliges virksomhet» illustreres i PPCs retningslinjer med 

forskjellige eksempler, for eksempel gjentatte og identiske komplekse anmodninger fra samme privatperson dersom slike anmodninger 

innebærer en stor byrde for en driftsansvarlig, som vil kunne virke negativt inn på dens evne til å svare på andre anmodninger (PPCs 

retningslinjer (General Rule Edition), s. 62). Mer generelt har PPC bekreftet at denne kategorien er begrenset til unntakstilfeller som går 

utover ren ulempe. Særlig kan en PIHBO ikke nekte utlevering bare fordi det bes om en stor mengde data. 

(53) PPC har bekreftet at slike lover skal overholde den retten til personvern som er sikret i forfatningen og dermed «gjenspeile en nødvendig 

og rimelig begrensning». 
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rettighetene til privatpersoner av grunner knyttet til «vern av den registrerte eller andres rettigheter og friheter» eller 

«andre viktige mål av generell allmenn interesse». Selv om kategorien av tilfeller der utlevering vil være et brudd på 

«andre lover og forskrifter», kan være omfattende, skal lover og forskrifter som fastsetter begrensninger med hensyn til 

dette, være i samsvar med den forfatningsmessige retten til personvern og kan pålegge begrensninger bare i den grad 

utøvelsen av denne retten vil «gripe inn i den offentlige velferd».(54). Dette krever en avveining mellom berørte 

interesser. 

85) Dersom de dataene det anmodes om ikke finnes, eller dersom den aktuelle PIHBO-en beslutter ikke å gi innsyn i de 

lagrede dataene, skal PIHBO-en i henhold til artikkel 28 nr. 3 i APPI underrette privatpersonen umiddelbart. 

86) For det andre har en registrert i henhold til artikkel 29 nr. 1 og 2 i APPI rett til å anmode om retting, tilføyelse eller 

sletting av sine lagrede persondata dersom dataene er unøyaktige. Ved mottak av en slik anmodning skal PIHBO-en 

«foreta en nødvendig undersøkelse» og på grunnlag av resultatene av en slik undersøkelse «foreta en retting osv. av 

innholdet i de lagrede dataene». 

87) For det tredje har en registrert i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2 i APPI rett til å anmode en PIHBO om å slutte å bruke 

personopplysninger eller slette slike opplysninger dersom de håndteres i strid med artikkel 16 (om formålsbegrensning), 

eller dersom de er innhentet i strid med artikkel 17 i APPI (om innhenting ved bedrageri eller på annet utilbørlig vis, 

eller når det gjelder sensitive data, uten samtykke). Likedan har personen i henhold til artikkel 30 nr. 3 og 4 i APPI rett 

til å anmode PIHBO-en om å slutte å utlevere opplysninger til en tredjepart dersom dette vil være et brudd på 

bestemmelsene i artikkel 23 nr. 1 eller artikkel 24 i APPI (med hensyn til utlevering til tredjepart, herunder 

internasjonale overføringer). 

88) Dersom anmodningen er begrunnet, skal PIHBO-en umiddelbart slutte å bruke dataene eller avbryte utleveringen til en 

tredjepart i den grad det er nødvendig for å korrigere overtredelsen eller, dersom et tilfelle omfattes av et unntak (særlig 

dersom opphør av bruk vil medføre svært høye kostnader)(55), iverksette nødvendige alternative tiltak for å verne 

rettighetene og interessene til den berørte personen. 

89) I motsetning til EU-retten inneholder ikke APPI og andre relevante regler på lavere nivå lovbestemmelser som særlig tar 

for seg muligheten til å motsette seg behandling med henblikk på direkte markedsføring. Slik behandling vil imidlertid i 

henhold til denne beslutning skje i forbindelse med en overføring av persondata som tidligere er innsamlet i Den 

europeiske union. I henhold til artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) 2016/679 skal den registrerte alltid ha mulighet til å 

motsette seg overføring av data for behandling med henblikk på direkte markedsføring. Som forklart i betraktning 43 er 

en PIHBO dessuten i henhold til utfyllende regel 3 forpliktet til å behandle de dataene som mottas i henhold til 

beslutningen, for det samme formålet som dataene er overført fra Den europeiske union for, med mindre den registrerte 

samtykker i å endre bruksformålet. Dersom overføringen er foretatt for noe annet formål enn direkte markedsføring, vil 

derfor en PIHBO i Japan bli nektet å behandle dataene med henblikk på direkte markedsføring uten samtykke fra den 

registrerte i EU. 

90) I alle tilfellene nevnt i artikkel 28 og 29 i APPI er PIHBO-en forpliktet til umiddelbart å underrette personen om 

resultatet av hans/hennes anmodning, og må dessuten forklare ethvert (delvis) avslag på grunnlag av de lovfestede 

unntakene fastsatt i artikkel 27–30 (artikkel 31 i APPI).  

  

(54) Artikkel 13 i forfatningen er av høyesterett tolket slik at den gir rett til personvern (se betraktning 7 og 8 ovenfor). Selv om denne retten 

kan begrenses i tilfeller der den «griper inn i den offentlige velferd», gjorde høyesterett i sin dom av 6. mars 2008 (se betraktning 8) det 

klart at enhver begrensning (som i dette tilfellet tillater at en offentlig myndighet kan samle inn og behandle persondata) må veies opp 

mot retten til personvern, idet det tas hensyn til faktorer som for eksempel arten av de berørte dataene, de risikoene som behandling av 

disse dataene utgjør for privatpersoner, gjeldende garantier og fordeler av allmenn interesse som følge av behandlingen. Dette er svært 

likt den typen avveining som kreves i henhold til unionsretten på grunnlag av prinsippene om nødvendighet og forholdsmessighet for å 

tillate begrensning av personvernrettigheter og garantier. 

(55) For ytterligere forklaringer om disse unntakene, se Professor Katsuya Ugas kommentarer til artiklene i den reviderte lov om vern av 

personopplysninger (Article by Article Commentary of the revised Act on the Protection of Personal Information) fra 2015, s. 217). Et 

eksempel på en anmodning som medfører «høye kostnader» er for eksempel tilfelle dersom bare noen av navnene på en lang liste (f.eks. 

i en katalog) er behandlet i strid med prinsippet om formålsbegrensning, og katalogen allerede er i salg, noe som gjør at det vil være 

svært kostbart å tilbakekalle disse eksemplarene og erstatte dem med nye. I det samme eksempelet, dersom eksemplarer av katalogen 

allerede er solgt til mange, og det er umulig å samle alle inn igjen, vil det også være «vanskelig å oppfylle et påbud om opphør av bruk». 

I slike situasjoner kan «nødvendige alternative tiltak» for eksempel omfatte offentliggjøring eller distribusjon av en endringsmelding. 

Slike tiltak utelukker ikke andre former for (rettslig) prøving, det være seg for krenkelse av personvernrettigheter, omdømmetap 

(ærekrenkelse) forårsaket av offentliggjøringen eller overtredelse av andre interesser. 
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91) Når det gjelder vilkårene for å framsette en anmodning, tillater artikkel 32 i APPI (sammen med departementsdekretet) 

PIHBO-en å fastsette rimelige framgangsmåter, herunder når det gjelder de opplysningene som kreves for å identifisere 

de lagrede persondataene. I samsvar med nr. 4 i denne artikkel skal imidlertid ikke PIHBO-er pålegge «en urimelig 

byrde på en registrert». I visse tilfeller kan PIHBO-ene også pålegge avgifter så lenge beløpet holder seg «innenfor 

rammene av hva som anses som rimelig i betraktning av de faktiske kostnadene» (artikkel 33 i APPI). 

92) Til slutt kan personen protestere mot utleveringen av sine personopplysninger til en tredjepart i henhold til artikkel 23 

nr. 2 i APPI, eller nekte samtykke i henhold til artikkel 23 nr. 1 (og dermed hindre utlevering dersom ikke noe annet 

rettslig grunnlag foreligger). Likeledes kan personen stoppe behandlingen av data som utføres for et annet formål, ved å 

nekte å gi sitt samtykke i henhold til artikkel 16 nr. 1 i APPI. 

93) I motsetning til EU-retten inneholder ikke APPI og andre relevante regler på lavere nivå alminnelige bestemmelser som 

tar for seg spørsmålet om beslutninger som påvirker den registrerte og utelukkende er basert på automatisert behandling 

av persondata. Imidlertid tar man for seg spørsmålet i visse gjeldende sektorregler i Japan som er særlig relevante for 

denne type behandling. Dette omfatter sektorer der det er stor sannsynlighet for at selskaper bruker automatisert 

behandling av persondata for å treffe beslutninger som påvirker privatpersoner (for eksempel i finanssektoren). For 

eksempel inneholder de «omfattende retningslinjene for tilsynet med store banker», revidert i juni 2017, krav om at den 

berørte personen får en spesifikk begrunnelse for hvorfor en søknad om å inngå en låneavtale ble avslått. Disse reglene 

sikrer derfor vern i det trolig relativt begrensede antallet tilfeller der automatiserte beslutninger vil bli truffet av den 

mottakende japanske driftsansvarlige selv (i stedet for den overførende behandlingsansvarlige i EU). 

94) I alle tilfeller, når det gjelder persondata som er samlet inn i Den europeiske union, vil enhver beslutning som er basert 

på automatisert behandling, vanligvis bli truffet av den behandlingsansvarlige i Unionen (som har direkte tilknytning til 

den registrerte), og den er derfor omfattet av forordning (EU) 2016/679(56). Dette omfatter overføringssituasjoner der 

behandlingen utføres av en utenlandsk (f.eks. japansk) driftsansvarlig som opptrer som agent (databehandler) på vegne 

av den behandlingsansvarlige i EU (eller som en underleverandør som opptrer på vegne av databehandleren i EU, som 

har mottatt dataene fra en behandlingsansvarlig i EU som har samlet inn dataene), som på dette grunnlaget så treffer 

beslutningen. Fraværet av bestemte regler med hensyn til automatisert beslutningstaking i APPI vil derfor trolig ikke 

påvirke beskyttelsesnivået for persondata som overføres i henhold til denne beslutning. 

2.4. TILSYN OG HÅNDHEVING 

2.4.1. Uavhengig tilsyn 

95) For å sikre at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger kan garanteres også i praksis, bør det finnes en 

uavhengig tilsynsmyndighet med myndighet til å overvåke og håndheve samsvar med personvernreglene. Denne 

myndigheten bør handle med full uavhengighet og upartiskhet når den utfører sine oppgaver og utøver sin myndighet. 

96) I Japan er PPC den myndigheten som har ansvar for å overvåke og håndheve APPI. Den består av en leder og åtte 

kommissærer som er oppnevnt av statsministeren med samtykke fra begge kamrene i det japanske parlamentet (Diet). 

Mandatperioden for lederen og hver av kommissærene er fem år, med mulighet for gjenoppnevning (artikkel 64 i APPI). 

Kommissærene kan bare avsettes med god grunn i et begrenset antall ekstraordinære omstendigheter(57) og skal ikke 

være aktive i politisk virksomhet. I henhold til APPI skal heltidskommissærer også avstå fra enhver annen lønnet 

virksomhet eller forretningsvirksomhet. Alle kommissærene er også underlagt interne regler som hindrer dem i å delta i 

drøftinger ved en eventuell interessekonflikt. PPC bistås av et sekretariat under ledelse av en generalsekretær, som er 

opprettet for å kunne utføre de oppgavene som er tillagt PPC (artikkel 70 i APPI). Både kommissærene og alle 

tjenestemenn i sekretariatet er bundet av strenge regler for taushetsplikt (artikkel 72 og 82 i APPI).  

  

(56) I de unntakstilfellene der den japanske driftsansvarlige har en direkte forbindelse med den registrerte i EU, vil det derimot normalt være 

en følge av at den driftsansvarlige har henvendt seg til personen i Den europeiske union ved å tilby ham/henne varer eller tjenester eller 

ved å overvåke hans/hennes atferd. I denne situasjonen vil den japanske driftsansvarlige selv høre inn under virkeområdet for forordning 

(EU) 2016/679 (artikkel 3 nr. 2) og må dermed direkte overholde EUs regelverk for vern av personopplysninger. 

(57) I henhold til artikkel 65 i APPI er avsettelse av en kommissær mot vedkommendes vilje bare mulig av én av følgende grunner: i) 

innledning av konkursbehandling, ii) dom for overtredelse av APPI eller loven om bruk av identifikasjonsnumre, iii) fengselsdom uten 

arbeid eller en enda strengere dom, iv) manglende evne til å utføre oppgaver på grunn av psykisk eller fysisk lidelse, eller forsømmelse. 
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97) Myndigheten til PPC, som den utøver i full uavhengighet(58), er hovedsakelig fastsatt i artikkel 40, 41 og 42 i APPI. I 

henhold til artikkel 40 kan PPC anmode PIHBO-er om å rapportere eller framlegge dokumentasjon på 

behandlingsvirksomhet, og kan også utføre inspeksjoner, både på stedet og i regnskapsbøkene eller andre dokumenter. I 

den grad det er nødvendig for å håndheve APPI, kan PPC også gi PIHBO-er veiledning eller råd med hensyn til 

håndtering av personopplysninger. PPC har allerede brukt denne myndigheten i henhold til artikkel 41 i APPI i form av 

veiledning til Facebook etter avsløringene rundt Facebook og Cambridge Analytica. 

98) De viktigste er at PPC har myndighet – som følge av en klage eller på eget initiativ – til å utstede anbefalinger og påbud 

for å håndheve APPI og andre bindende regler (herunder de utfyllende reglene) i enkeltsaker. Denne myndigheten er 

fastsatt i artikkel 42 i APPI. Mens dens nr. 1 og 2 fastsetter en todelt ordning der PPC kan utstede et påbud (bare) etter 

en forutgående anbefaling, tillater nr. 3 direkte vedtak av et påbud i hastesaker. 

99) Selv om ikke alle bestemmelsene i kapittel IV avsnitt 1 i APPI er oppført i artikkel 42 nr. 1 – som også fastsetter 

virkeområdet for anvendelsen av artikkel 42 nr. 2 – kan dette forklares av det faktum at visse av disse bestemmelsene 

ikke gjelder PIHBO-ens forpliktelser(59), og at alt grunnleggende vern allerede er gitt gjennom andre bestemmelser som 

er oppført på listen. Selv om artikkel 15 (som krever at PIHBO-en fastsetter bruksformålet og behandler de relevante 

personopplysningene utelukkende innenfor dens virkeområde) for eksempel ikke er nevnt, kan manglende oppfyllelse 

av dette kravet gi grunnlag for en anbefaling som følge av en overtredelse av artikkel 16 nr. 1 (som forbyr PIHBO-en å 

behandle personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppnå bruksformålet, med mindre den innhenter 

samtykke fra den registrerte)(60). En annen bestemmelse som ikke er oppført i artikkel 42 nr. 1, er artikkel 19 i APPI om 

dataenes riktighet og lagring. Manglende overholdelse av denne bestemmelsen kan håndheves enten som en 

overtredelse av artikkel 16 nr. 1 eller som følge av en overtredelse av artikkel 29 nr. 2, dersom den berørte personen 

anmoder om retting eller sletting av feilaktige eller for omfattende data, og PIHBO-en nekter å etterkomme 

anmodningen. Med hensyn til rettighetene til den registrerte i henhold til artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 nr. 1 og artikkel 

30 nr. 1, sikres PPCs tilsyn ved å gi PPC håndhevingsmyndighet når det gjelder PIHBO-ens tilsvarende forpliktelser 

fastsatt i nevnte artikler. 

100) I henhold til artikkel 42 nr. 1 i APPI kan PPC, dersom den anerkjenner at det er «behov for å beskytte en privatpersons 

rettigheter og interesser i tilfeller der en [PIHBO] har overtrådt» særlige APPI-bestemmelser, utstede en anbefaling for 

«midlertidig å stanse den handlingen som har ført til overtredelsen eller treffe andre nødvendige tiltak for å rette 

overtredelsen». En slik anbefaling er ikke bindende, men åpner for et bindende påbud i henhold til artikkel 42 nr. 2 i 

APPI. Dersom anbefalingen ikke følges «uten berettiget grunn», og PPC «anerkjenner at det er overhengende fare for en 

alvorlig overtredelse av en privatpersons rettigheter og interesser», kan den på grunnlag av denne bestemmelsen pålegge 

PIHBO-en å treffe tiltak i samsvar med anbefalingen. 

101) De utfyllende reglene klargjør ytterligere og styrker PPCs håndhevingsmyndighet. Mer spesifikt vil PPC i tilfeller som 

omfatter data som er importert fra Den europeiske union, alltid betrakte en PIHBOs unnlatelse av å treffe tiltak i 

samsvar med anbefalingen utstedt av APPI i henhold til artikkel 42 nr. 1, uten berettiget grunn, som en alvorlig 

overtredelse som innebærer en overhengende fare for en privatpersons rettigheter og interesser i henhold til artikkel 42 

nr. 2, og derfor som en overtredelse som berettiger utstedelse av et bindende påbud. Som «berettiget grunn» for ikke å 

overholde en anbefaling vil PPC dessuten bare godta en «hendelse av ekstraordinær art [som hindrer overholdelse] 

utenfor [PIHBO-ens] kontroll, og som ikke med rimelighet kan forutses (for eksempel naturkatastrofer)», eller tilfeller 

der nødvendigheten av å treffe tiltak i forbindelse med en anbefaling «ikke lenger er til stede fordi [PIHBO-en] har 

truffet alternative tiltak som fullt ut avhjelper overtredelsen».  

  

(58) Se artikkel 62 i APPI. 

(59) Visse bestemmelser gjelder for eksempel PIHBO-tiltak som er valgfrie (artikkel 32 og 33 i APPI) eller forpliktelser etter «beste evne» 

som som sådan ikke er håndhevbare (artikkel 31, 35, 36 nr. 6 og artikkel 39 i APPI). Visse bestemmelser er ikke rettet til PIHBO, men til 

andre aktører. Dette er for eksempel tilfellet med hensyn til artikkel 23 nr. 4, artikkel 26 nr. 2 og artikkel 34 i APPI (håndheving av 

artikkel 26 nr. 2 i APPI er imidlertid sikret gjennom muligheten for strafferettslige sanksjoner i henhold til artikkel 88 punkt i) i APPI). 

(60) Som forklart ovenfor i betraktning 48 vil det dessuten i forbindelse med overføring bli angitt «bruksformål» av dataoverføreren i EU, 

som i denne sammenheng er bundet av forpliktelsen i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/679. Denne 

forpliktelsen kan håndheves av vedkommende personvernmyndighet i Den europeiske union. 
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102) Manglende overholdelse av et PPC-påbud anses som et straffbart forhold i henhold til artikkel 84 i APPI, og en PIHBO 

som blir funnet skyldig, kan straffes med fengselsstraff med arbeid i inntil seks måneder eller en bot på opptil 300 000 

yen. I samsvar med artikkel 85 punkt i) i APPI kan dessuten manglende samarbeid med PPC eller hindring av dens 

undersøkelser straffes med en bot på opptil 300 000 yen. Disse strafferettslige sanksjonene får anvendelse i tillegg til 

dem som kan ilegges for vesentlige overtredelser av APPI (se betraktning 108). 

2.4.2. Rettslig prøving 

103) For å sikre tilstrekkelig vern, særlig håndheving av individuelle rettigheter, bør den registrerte få mulighet til effektiv 

administrativ og rettslig prøving, herunder erstatning. 

104) Før eller i stedet for å søke administrativ eller rettslig prøving, kan en privatperson beslutte å inngi en klage på 

behandlingen av sine persondata til den behandlingsansvarlige selv. På grunnlag av artikkel 35 i APPI skal PIHBO-ene 

forsøke å behandle slike klager «hensiktsmessig og raskt» og innføre interne klagebehandlingssystemer for å nå dette 

målet. I henhold til artikkel 61 punkt ii) i APPI er PPC dessuten ansvarlig for «nødvendig mekling med hensyn til en 

inngitt klage og tilbud om samarbeid til en driftsansvarlig som behandler klagen», som i begge tilfeller omfatter klager 

inngitt av utlendinger. I denne forbindelse har den japanske lovgiveren også gitt sentralmyndigheten i oppgave å treffe 

«nødvendige tiltak» for å gjøre det mulig og enklere for PIHBO-er å avgjøre klager (artikkel 9), mens lokale 

myndigheter skal etterstrebe å sikre mekling i slike tilfeller (artikkel 13). Likeledes kan privatpersoner inngi klage til ett 

av de mer enn 1 700 forbrukersentrene som er opprettet av de lokale myndighetene på grunnlag av loven om 

forbrukersikkerhet(61), i tillegg til muligheten for å inngi klage til det nasjonale senteret for forbrukerspørsmål i Japan. 

Slike klager kan også inngis med hensyn til en overtredelse av APPI. I henhold til artikkel 19 i loven om alminnelig 

forbrukervern(62) skal lokale myndigheter bestrebe seg på å drive mekling i forbindelse med klager og stille nødvendig 

ekspertise til disposisjon for partene. Disse tvisteløsningsmekanismene synes å være ganske effektive, med en 

løsningsprosent på 91,2 % på mer enn 75 000 klagesaker i 2015. 

105) Dersom en PIHBO overtrer bestemmelsene i APPI, kan det medføre sivilt søksmål samt straffesak og strafferettslige 

sanksjoner. For det første, dersom en person anser at hans/hennes rettigheter i henhold til artikkel 28, 29 og 30 i APPI er 

krenket, kan vedkommende kreve et rettslig pålegg ved å be domstolen om å pålegge PIHBO-en å etterkomme 

hans/hennes anmodning i henhold til disse bestemmelsene, dvs. å utlevere lagrede persondata (artikkel 28), rette lagrede 

persondata som er uriktige (artikkel 29) eller å slutte med ulovlig behandling eller utlevering til tredjepart (artikkel 30). 

Et slikt søksmål kan anlegges uavhengig av artikkel 709 i sivillovboken(63) eller på annen måte ut fra 

erstatningsretten(64). Dette innebærer først og fremst at privatpersonen ikke behøver å bevise at han eller hun har lidt 

skade. 

106) For det andre, dersom en påstått overtredelse ikke gjelder individuelle rettigheter i henhold til artikkel 28, 29 og 30, men 

allmenne personvernprinsipper eller -forpliktelser for PIHBO-en, kan de berørte personene anlegge sivilt søksmål mot 

den driftsansvarlige på grunnlag av bestemmelsene om erstatningsrett i den japanske sivillovboken, særlig artikkel 709. 

Samtidig som et søksmål i henhold til artikkel 709 ved siden av skyld (forsettlig eller uaktsom) krever påvisning av 

skade, kan slik skade i henhold til artikkel 710 i sivillovboken være både materiell og immateriell. Det er ikke satt noen 

begrensning med hensyn til erstatningens størrelse. 

107) Når det gjelder tilgjengelige rettsmidler, viser artikkel 709 i den japanske sivillovboken til økonomisk erstatning. I 

japansk rettspraksis er denne artikkelen imidlertid også tolket slik at den gir mulighet for et forbud eller et påbud(65). 

Dersom en registrert anlegger søksmål i henhold til artikkel 709 i sivillovboken og hevder at hans/hennes rettigheter og 

interesser er blitt skadelidende som følge av at saksøkte har overtrådt en bestemmelse i APPI, kan dette kravet derfor 

omfatte, ved siden av erstatning, en anmodning om et rettslig pålegg, særlig med sikte på å stanse all ulovlig behandling.  

  

(61) Lov nr. 50 av 5. juni 2009. 

(62) Lov nr. 60 av 22. august 2012. 

(63) Artikkel 709 i sivillovboken er hovedgrunnen til tvistemål for skadeserstatning. I henhold til denne bestemmelsen skal «en person som 

forsettlig eller uaktsomt har krenket andres rettigheter eller rettslig beskyttede interesser, være erstatningspliktig for eventuell skade som 

følger av dette». 

(64) Tokyos øverste domstol, dom av 20. mai 2015 (ikke offentliggjort), Tokyos førsteinstansdomstol, dom av 8. september 2014, Westlaw 

Japan 2014WLJPCA09088002. Se også artikkel 34 nr.1 og 3 i APPI. 

(65) Se høyesterett, dom av 24. september 2002 (Hanrei Times vol. 1106, s. 72). 
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108) For det tredje kan en registrert, i tillegg til sivilrettslige midler (erstatningsrett), inngi en klage til en påtalemyndighet 

eller en tjenestemann i kriminalpolitiet når det gjelder overtredelser av APPI som kan medføre strafferettslige 

sanksjoner. Kapittel VII i APPI inneholder en rekke straffebestemmelser. Den viktigste (artikkel 84) gjelder PIHBO-ens 

manglende overholdelse av påbud fra PPC i henhold til artikkel 42 nr. 2 og 3. Dersom en driftsansvarlig unnlater å 

overholde et påbud fra PPC, kan lederen av PPC (og eventuelle andre statstjenestemenn)(66) oversende saken til 

påtalemyndigheten eller en tjenestemann i kriminalpolitiet og på den måten utløse innledning av en straffesak. Straffen 

for overtredelsen av et påbud fra PPC er fengselsstraff med arbeid i inntil seks måneder eller en bot på opptil 300 000 

yen. Andre bestemmelser i APPI som fastsetter sanksjoner ved overtredelser av APPI som påvirker rettighetene og 

interessene til registrerte, omfatter artikkel 83 i APPI (om «hemmelig levering eller bruk» av en database med 

personopplysninger «med henblikk på å oppnå […] ulovlig fortjeneste») og artikkel 88 punkt i) i APPI (om tredjeparts 

unnlatelse av å gi korrekt underretning til PIHBO-en når sistnevnte mottar persondata i samsvar med artikkel 26 nr. 1 i 

APPI, særlig med hensyn til opplysninger om tredjepartens egen tidligere innhenting av slike data). Gjeldende straff ved 

slike overtredelser av APPI er henholdsvis fengselsstraff med arbeid i inntil ett år eller en bot på opptil 500 000 yen (når 

det gjelder artikkel 83) eller et overtredelsesgebyr på opptil 100 000 yen (når det gjelder artikkel 88 punkt i)). Samtidig 

som trusselen om en strafferettslig sanksjon sannsynligvis allerede har en sterkt avskrekkende virkning på 

bedriftsledelsen som styrer PIHBO-ens behandlingsvirksomhet, samt på de enkeltpersonene som håndterer dataene, 

presiserer artikkel 87 i APPI at når en representant, ansatt eller annen arbeidstaker hos en juridisk person har begått en 

overtredelse i henhold til artikkel 83–85 i APPI, «skal aktøren straffes, og nevnte juridiske person skal ilegges en bot 

fastsatt i de respektive artiklene». I dette tilfellet kan både den ansatte og selskapet ilegges sanksjoner opp til 

maksimumsbeløpet. 

109) Endelig kan privatpersoner også søke rettslig prøving av PPCs tiltak eller mangel på tiltak. Med hensyn til dette gir 

japansk lovgivning en rekke muligheter for administrativ og rettslig prøving. 

110) Dersom en privatperson ikke er fornøyd med et tiltak truffet av PPC, kan han eller hun inngi en klage til overordnet 

forvaltningsmyndighet i henhold til loven om klage til forvaltningsorgan(67). Omvendt gjelder at dersom en privatperson 

mener at PPC burde ha truffet tiltak, men unnlot å gjøre det, kan vedkommende anmode PPC i henhold til artikkel 36-3 i 

nevnte lov om å vedta en bestemmelse eller gi administrative retningslinjer dersom han eller hun anser at «en 

bestemmelse eller administrative retningslinjer som er nødvendige for å korrigere overtredelsen, ikke er vedtatt eller 

gitt». 

111) Når det gjelder rettslig prøving, kan en privatperson som ikke er fornøyd med en administrativ bestemmelse truffet av 

PPC, i henhold til loven om tvistemål i administrative saker anlegge en påbudssak (mandamus-søksmål)(68) der 

domstolen anmodes om å pålegge PPC å treffe ytterligere tiltak(69). I visse tilfeller kan domstolen også gi et midlertidig 

påbud for å forhindre uopprettelig skade(70). I henhold til samme lov kan en privatperson dessuten be om at en 

beslutning fra PPC tilbakekalles(71). 

112) Avslutningsvis kan en privatperson også anlegge sak om erstatning fra staten mot PPC i henhold til artikkel 1 nr. 1 i 

loven om statlig erstatningsansvar, dersom vedkommende har lidt skade som følge av at et påbud fra PPC til en 

driftsansvarlig var ulovlig, eller at PPC ikke har utøvd sin myndighet. 

3. JAPANSKE OFFENTLIGE MYNDIGHETERS TILGANG TIL OG BRUK AV PERSONDATA SOM ER OVERFØRT 

FRA DEN EUROPEISKE UNION 

113) Kommisjonen har også vurdert begrensningene og garantiene, herunder tilsynsmekanismer og mekanismer for 

individuell klageadgang, som foreligger i japansk rett med hensyn til offentlige myndigheters innsamling og senere bruk 

av persondata som er overført til driftsansvarlige i Japan for formål i allmennhetens interesse, særlig strafferettslig 

håndheving og nasjonal sikkerhet («offentlige myndigheters tilgang»). I forbindelse med dette har den japanske 

regjering framlagt for Kommisjonen offisielle redegjørelser, garantier og forpliktende tilsagn som er undertegnet på 

høyeste minister- og forvaltningsnivå, og som er angitt i vedlegg II til denne beslutning.  

  

(66) Artikkel 239 nr. 2 i straffeloven. 

(67) Lov nr. 160 av 2014. 

(68) Artikkel 37-2 i loven om tvistemål i administrative saker. 

(69) I henhold til artikkel 3 nr. 6 i loven om tvistemål i administrative saker viser betegnelsen «mandamus-søksmål» til et søksmål der det 

anmodes om et påbud fra domstolen mot et forvaltningsorgan om å vedta en administrativ bestemmelse som det «burde» ha vedtatt, men 

har unnlatt å gjøre. 

(70) Artikkel 37-5 i loven om tvistemål i administrative saker. 

(71) Kapittel II avsnitt 1 i loven om tvistemål i administrative saker. 
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3.1. Generell rettslig ramme 

114) Som en utøvelse av offentlig myndighet skal offentlige myndigheters tilgang i Japan gjennomføres i fullt samsvar med 

loven (prinsippet om lovlighet). Med hensyn til dette inneholder Japans forfatning bestemmelser som begrenser og 

fastlegger rammene for offentlige myndigheters innsamling av persondata. Som allerede nevnt i forbindelse med 

driftsansvarliges behandling, som baserer seg på artikkel 13 i forfatningen, som blant annet beskytter retten til frihet, har 

japansk høyesterett anerkjent retten til personvern og vern av personopplysninger(72). Et viktig aspekt ved denne 

rettigheten er friheten til ikke å få personopplysninger utlevert til en tredjepart uten tillatelse(73). Dette innebærer en rett 

til effektivt vern av persondata mot misbruk og (særlig) ulovlig tilgang. Ytterligere vern sikres ved forfatningens 

artikkel 35 om alle personers rett til sikkerhet for egen bolig og egne papirer og eiendeler, som krever at offentlige 

myndigheter må innhente en rettslig kjennelse utstedt på et «tilstrekkelig grunnlag»(74) ved alle tilfeller av «ransakinger 

og beslagleggelser». I sin dom av 15. mars 2017 (GPS-saken) har høyesterett presisert at dette kravet om kjennelse 

gjelder hver gang en offentlig myndighet forstyrrer («trer inn i») privatsfæren på en måte som undertrykker en 

privatpersons vilje og dermed gjennomfører undersøkelse ved hjelp av et «tvangsinngrep». En dommer kan bare avsi en 

slik kjennelse på grunnlag av en konkret mistanke om lovbrudd, dvs. når det foreligger dokumentasjon som i 

etterforskningen gir grunnlag for å anta at den berørte personen har begått et straffbart forhold(75). Følgelig har japanske 

myndigheter ingen lovhjemmel til å samle inn personopplysninger ved tvangsinngrep i situasjoner der det ennå ikke har 

skjedd noe lovbrudd(76), for eksempel for å hindre en forbrytelse eller annen sikkerhetstrussel (som er tilfellet ved 

undersøkelser begrunnet med nasjonale sikkerhetshensyn). 

115) I henhold til legalitetsprinsippet skal alle data som samles inn som del av et tvangsinngrep i forbindelse med 

etterforskning, være særlig godkjent ved lov (slik det for eksempel gjenspeiles i artikkel 197 nr. 1 i straffeloven med 

hensyn til innsamling av opplysninger ved tvangsinngrep i forbindelse med en strafferettslig etterforskning). Dette 

kravet gjelder også for innsyn i elektroniske opplysninger. 

116) Artikkel 21 nr. 2 i forfatningen garanterer taushetsplikt for alle kommunikasjonsmidler, og begrensninger tillates bare 

ved lovgivning som tar hensyn til allmennhetens interesse. Artikkel 4 i loven om telekommunikasjonsvirksomhet, der 

det er fastsatt at overtredelse av fortroligheten for telekommunikasjon som håndteres av teleselskaper, er forbudt, 

gjennomfører dette fortrolighetskravet i den alminnelige lovgivningen. Dette er tolket som et forbud mot utlevering av 

kommunikasjonsrelatert informasjon, unntatt med samtykke fra brukerne, eller dersom det er basert på ett av de 

uttrykkelige unntakene fra strafferettslig ansvar i henhold til straffeloven(77). 

117) Forfatningen garanterer også retten til domstolsprøving (artikkel 32) og retten til å saksøke staten for erstatning dersom 

en privatperson har lidt skade som følge av en ulovlig handling fra en offentlig tjenestemann (artikkel 17). 

118) Særlig med hensyn til retten til vern av personopplysninger, fastsetter kapittel III avsnitt 1, 2 og 3 i APPI generelle 

prinsipper for alle sektorer, herunder offentlig sektor. Særlig fastsetter artikkel 3 i APPI at alle personopplysninger skal 

håndteres i samsvar med prinsippet om respekt for den enkeltes personlighet. Når personopplysninger, herunder som en 

del av elektroniske registre, er samlet inn («innhentet») av offentlige myndigheter(78), reguleres håndteringen av dem 

  

(72) Se for eksempel høyesterett, dom av 12. september 2003, sak nr. 1656 (2002 (Ju)). Særlig har høyesterett framhevet at «hvert individ har 

friheten til å beskytte sine personopplysninger mot å bli utlevert til en tredjepart eller offentliggjøring uten god grunn». 

(73) Høyesterett, dom av 6. mars 2008 (Juki-net). 

(74) «Tilstrekkelig grunnlag» foreligger bare dersom den berørte personen (mistenkte, tiltalte) antas å ha begått en lovovertredelse, og 

ransaking og beslagleggelse er nødvendig for den strafferettslige etterforskningen. Se høyesterett, dom av 18. mars 1969, sak nr. 100 

(1968 (Shi)). 

(75) Se artikkel 156 nr. 1 i straffeloven. 

(76) Det bør imidlertid bemerkes at loven om straff for organisert kriminalitet og kontroll av utbyttet av kriminalitet av 15. juni 2017 skaper 

en ny lovovertredelse som kriminaliserer forberedelse av terrorhandlinger og visse andre former for organisert kriminalitet. 

Undersøkelser kan bare innledes ved konkret mistanke, basert på bevis, for at alle tre nødvendige vilkår som utgjør lovovertredelsen (en 

organisert kriminell gruppes deltakelse, «planlegging» og «forberedelse for gjennomføring» av den kriminelle handlingen), er oppfylt. 

Se også for eksempel artikkel 38–40 i loven om forebygging av undergravende virksomhet (lov nr. 240 av 21. juli 1952). 

(77) Artikkel 15 nr. 8 i retningslinjene for vern av personopplysninger i telekommunikasjonssektoren. 

(78) Administrasjonsorganer som definert i artikkel 2 nr. 1 i APPIHAO. I henhold til opplysninger mottatt fra den japanske regjering, hører 

alle offentlige myndigheter, unntatt prefekturpolitiet, inn under definisjonen «administrasjonsorganer». Samtidig opptrer prefekturpolitiet 

innenfor den rettslige rammen fastsatt i prefekturets bestemmelser om vern av personopplysninger (se artikkel 11 i APPI og den 

grunnleggende politikken) som fastsetter bestemmelser om vern av personopplysninger som tilsvarer APPIHAO. Se vedlegg II avsnitt 

I.B. Som forklart av PPC må disse bestemmelsene i samsvar med den «grunnleggende politikken» vedtas på grunnlag av innholdet i 

APPIHAO, og MIC (innenriks- og kommunikasjonsdepartementet) sender ut meldinger for å gi de lokale myndighetene nødvendige 

retningslinjer om dette. Slik det ble understreket av PPC, «innenfor disse grensene skal det utarbeides bestemmelser om vern av 

personopplysninger i hvert prefektur […] basert på den grunnleggende politikken og innholdet i meldingene». 
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ved loven om vern av personopplysninger som innehas av administrasjonsorganer («APPIHAO»)(79). Dette omfatter i 

prinsippet(80) også behandling av personopplysninger for strafferettslig håndheving eller formål knyttet til nasjonal 

sikkerhet. Blant annet fastsetter APPIHAO at offentlige myndigheter -i) bare kan lagre personopplysninger i den grad 

det er nødvendig for å utføre sine oppgaver, ii) ikke skal bruke slike opplysninger til et «uberettiget» formål eller 

utlevere dem til en tredjepart uten begrunnelse, iii) skal angi formålet og ikke endre dette formålet utover hva som med 

rimelighet kan anses som relevant for det opprinnelige formålet (formålsbegrensning), iv) skal i prinsippet ikke bruke 

eller gi en tredjepart lagrede personopplysninger til andre formål og, dersom de anser det som nødvendig, pålegge 

begrensninger på formålet eller metoden som brukes av tredjeparter, v) skal bestrebe seg på å sikre at opplysningene er 

korrekte (datakvalitet), vi) skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre korrekt forvaltning av opplysningene og for å 

hindre lekkasje, tap eller skade (datasikkerhet), og vii) skal bestrebe seg på å foreta en korrekt og rask behandling av alle 

klager på behandlingen av opplysningene(81). 

3.2. Japanske offentlige myndigheters tilgang til og bruk av data med henblikk på strafferettslig håndheving 

119) Japansk rett inneholder en rekke begrensninger når det gjelder tilgang til og bruk av persondata med henblikk på 

strafferettslig håndheving, samt tilsyns- og klagemekanismer som i tilstrekkelig grad garanterer at disse dataene 

omfattes av et effektivt vern mot ulovlige inngrep og risikoen for misbruk. 

3.2.1. Rettslig grunnlag og relevante begrensninger/garantier 

120) I den japanske rettslige rammen er innsamling av elektronisk informasjon med henblikk på strafferettslig håndheving 

tillatt basert på en rettslig kjennelse (innsamling ved tvangsinngrep) eller på en anmodning om frivillig utlevering. 

3 .2 .1 .1 .  Tvangsinngrep  p å grunnlag av en  r e t t s l i g  kj ennel se  

121) Som angitt i betraktning 115 må enhver datainnsamling som del av et tvangsinngrep i forbindelse med en etterforskning, 

være særlig godkjent ved lov og kan bare utføres på grunnlag av en rettslig kjennelse som er «utstedt på et tilstrekkelig 

grunnlag» (artikkel 35 i forfatningen). Når det gjelder etterforskning av straffbare forhold, gjenspeiles dette kravet i 

straffeloven (CCP). I henhold til artikkel 197 nr. 1 i CCP skal tvangstiltak «ikke anvendes, med mindre det er fastsatt 

særlige bestemmelser i dette regelverk». Når det gjelder innsamling av elektronisk informasjon, er det eneste 

relevante(82) rettslige grunnlaget i denne sammenheng artikkel 218 i CCP (ransaking og beslagleggelse) og artikkel 222-

2 i CCP, der det er fastsatt at tvangstiltak for å fange opp elektronisk kommunikasjon uten samtykke fra noen av partene 

skal utføres på grunnlag av andre lover, det vil si loven om avlytting med sikte på strafferettslig etterforskning («lov om 

avlytting»). I begge tilfeller gjelder kravet til rettslig kjennelse. 

122) I henhold til artikkel 218 nr. 1 i CCP kan en påtalemyndighet, en stedfortredende påtalemyndighet eller 

kriminalpolititjenestemann om nødvendig for etterforskning av en lovovertredelse, nærmere bestemt foreta ransaking 

eller beslagleggelse (herunder kunderegistre) med en rettslig kjennelse som på forhånd er utstedt av en dommer(83). 

Blant annet skal en slik rettslig kjennelse inneholde navnet på den mistenkte eller tiltalte, anklagen om 

lovovertredelse(84), de elektromagnetiske registrene som skal beslaglegges, og «stedet eller gjenstandene» som skal 

undersøkes (artikkel 219 nr. 1 i CCP).  

  

(79) Personopplysninger som er innhentet av tjenestemenn hos et administrasjonsorgan i forbindelse med utførelsen av deres oppgaver, og 

som innehas av nevnte administrasjonsorgan for organisatorisk bruk, hører inn under definisjonen «lagrede personopplysninger» som 

definert i artikkel 2 nr. 3 APPIHAO, så lenge de er registrert i «administrative dokumenter». Dette omfatter elektroniske opplysninger 

som er samlet inn og deretter viderebehandlet av slike organer, forutsatt at definisjonen av «administrative dokumenter» i artikkel 2 nr. 2 

i loven om innsyn i opplysninger som innehas av administrasjonsorganer (lov nr. 42 av 1999) omfatter elektromagnetiske registre. 

(80) I henhold til artikkel 53-2 i straffeloven får imidlertid kapittel IV i APPIHAO ikke anvendelse på «dokumenter knyttet til rettssaker», 

som i henhold til de opplysningene som er mottatt, omfatter elektroniske opplysninger som er innhentet på grunnlag av en rettslig 

kjennelse eller en anmodning om frivillig samarbeid som ledd i en strafferettslig etterforskning. Også når det gjelder opplysninger som er 

samlet inn på området nasjonal sikkerhet, vil privatpersoner ikke kunne påberope seg de rettighetene som følger av APPIHAO, dersom 

lederen for den offentlige myndigheten har «rimelig grunn» til å anta at offentliggjøring «sannsynligvis vil kunne skade den nasjonale 

sikkerheten» (se artikkel 14 punkt iv). Når dette er sagt, har offentlige myndigheter plikt til å tillate minst delvis offentliggjøring, dersom 

det er mulig (artikkel 15). 

(81) Se de særlige henvisningene til APPIHAO i vedlegg II avsnitt II A.1 bokstav b) nr. 2. 

(82) Selv om artikkel 220 i CCP tillater ransaking og beslagleggelse «på stedet» uten en rettslig kjennelse dersom en påtalemyndighet, 

stedfortredende påtalemyndighet eller kriminalpolititjenestemann arresterer en mistenkt / åpenbar gjerningsmann, er dette ikke relevant i 

forbindelse med en overføring og dermed i henhold til denne beslutning. 

(83) I samsvar med artikkel 222 nr. 1 sammenholdt med artikkel 110 i CCP skal kjennelsen om ransaking/beslagleggelse av registre 

framlegges for den personen som er gjenstand for tiltaket. 

(84) Se også artikkel 189 nr. 2 i CCP, der det er fastsatt at en kriminalpolititjenestemann skal undersøke gjerningsmannen og bevis på 

lovovertredelsen «når han/hun anser at det er begått en lovovertredelse». På samme måte krever artikkel 155 nr. 1 i CCP at en skriftlig 

anmodning om en rettslig kjennelse blant annet skal inneholde «anklagen om lovovertredelse» og et «sammendrag av de faktiske 

forholdene ved lovbruddet». 
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123) Når det gjelder oppfanging av kommunikasjon, tillater artikkel 3 i loven om avlytting slike tiltak bare i henhold til 

strenge krav. Særlig må offentlige myndigheter på forhånd innhente en rettslig kjennelse som bare kan utstedes i 

forbindelse med etterforskning av særlig alvorlige lovbrudd (oppført i vedlegget til loven)(85), og når det er «svært 

vanskelig å identifisere forbryteren eller få klarhet i situasjonen/detaljene om forbrytelse på noen annen måte»(86). I 

henhold til artikkel 5 i loven om avlytting utstedes den rettslige kjennelsen for et begrenset tidsrom, og dommeren kan 

pålegge ytterligere vilkår. Loven om avlytting fastsetter dessuten en rekke ytterligere garantier, for eksempel nødvendig 

tilstedeværelse av vitner (artikkel 12 og 20), forbud mot å avlytte visse privilegerte yrkesgruppers kommunikasjon 

(f.eks. leger og advokater) (artikkel 15), forpliktelsen til å avslutte avlyttingen når den ikke lenger er begrunnet, også i 

den rettslige kjennelsens gyldighetstid (artikkel 18), eller det generelle kravet om å underrette den berørte personen og 

tillate innsyn i registrene innen 30 dager etter at avlyttingen er avsluttet (artikkel 23 og 24). 

124) For alle tvangstiltak som er basert på en rettslig kjennelse, kan det bare gjennomføres en undersøkelse «som er 

nødvendig for å nå dens mål» – det vil si når målene for undersøkelsen ikke kan nås på annen måte (artikkel 197 nr. 1 i 

CCP). Selv om kriteriene for å bestemme nødvendighet ikke er ytterligere angitt i den alminnelige lovgivningen, har 

japansk høyesterett bestemt at dommeren som utsteder en kjennelse, skal foreta en samlet vurdering der det tas hensyn 

til særlig i) lovovertredelsens alvorsgrad og hvordan den ble begått, ii) verdien og betydningen av det materialet som 

skal beslaglegges som bevis, iii) sannsynligheten (risikoen) for at bevis kan skade den berørte personen, og iv) i hvilket 

omfang beslagleggelsen kan skade den berørte personen(87). 

3 .2 .1 .2 .  An modning o m fr ivi l l i g  u t lever ing  baser t  på  e t  «undersø kelsesskjema »  

125) Innenfor grensene for sitt myndighetsområde kan offentlige myndigheter også samle inn elektroniske opplysninger 

basert på anmodninger om frivillig utlevering. Dette viser til en ikke-obligatorisk form for samarbeid der oppfyllelse av 

anmodningen ikke kan håndheves(88), og som dermed fritar offentlige myndigheter fra plikten til å innhente en rettslig 

kjennelse. 

126) I den utstrekning en slik anmodning rettes til en driftsansvarlig og gjelder personopplysninger, må den driftsansvarlige 

oppfylle kravene i APPI. I samsvar med artikkel 23 nr. 1 i APPI kan driftsansvarlige utlevere personopplysninger til 

tredjeparter uten samtykke fra den berørte personen bare i visse tilfeller, herunder når utlevering er «basert på lover og 

forskrifter»(89). På området strafferettslig håndheving er det rettslige grunnlaget for slike anmodninger fastsatt i artikkel 

197 nr. 2 i CCP, der det er fastsatt at «private organisasjoner kan bli bedt om å rapportere om nødvendige spørsmål i 

forbindelse med undersøkelsen». Ettersom et slikt «undersøkelsesskjema» er tillatt bare som ledd i en strafferettslig 

etterforskning, forutsetter det alltid en konkret mistanke om et allerede begått lovbrudd(90). Ettersom slike undersøkelser 

dessuten vanligvis utføres av prefekturpolitiet, får begrensningene i henhold til artikkel 2 nr. 2 i politiloven(91) 

anvendelse. I samsvar med nevnte bestemmelse er politiets virksomhet «strengt begrenset» til utøvelse av deres ansvar 

og oppgaver (det vil si forebygging, bekjempelse og etterforskning av kriminalitet). Politiet skal dessuten i utførelsen av 

sine oppgaver handle upartisk, fordomsfritt og rettferdig, og det må aldri misbruke sin myndighet «på en måte som 

griper inn i de rettighetene og frihetene til en privatperson som er sikret i Japans forfatning» (som omfatter som angitt 

retten til personvern og vern av personopplysninger)(92). 

127) Særlig med hensyn til artikkel 197 nr. 2 i CCP har den nasjonale politimyndigheten (NPA – National Police 

Agency) som føderal myndighet med ansvar blant annet for alle strafferettslige saker, gitt instrukser til 

  

(85) I vedlegget vises det til ni typer lovbrudd, for eksempel lovbrudd knyttet til narkotika og våpen, menneskehandel og organiserte drap. 

Det bør bemerkes at den nylig innførte lovovertredelsen «forberedelse av terrorhandlinger og annen organisert kriminalitet» (se fotnote 

76) ikke inngår i denne begrensede listen. 

(86) I samsvar med artikkel 23 i loven om avlytting skal dessuten den personen hvis kommunikasjon er fanget opp (og derfor er tatt med i 

opptaket som er fanget opp), få skriftlig underretning av undersøkelsesmyndigheten om dette. 

(87) Se vedlegg II avsnitt II.A.1 bokstav b) nr. 1. 

(88) I henhold til de opplysningene som er mottatt, får det ikke negative konsekvenser (herunder sanksjoner) i henhold til noen lov for 

driftsansvarlige som ikke samarbeider. Se vedlegg II avsnitt II A.2 bokstav a). 

(89) I samsvar med PPCs retningslinjer (General Rule Edition) danner artikkel 23 nr. 1 bokstav i) grunnlaget for utlevering av 

personopplysninger i forbindelse med både en rettslig kjennelse (artikkel 218 i CCP) og et «undersøkelsesskjema» (artikkel 197 nr. 2 i 

CCP). 

(90) Dette betyr at «undersøkelsesskjemaet» bare kan brukes til å samle inn opplysninger i enkeltsaker og ikke til omfattende innsamling av 

persondata. Se også vedlegg II avsnitt I.A.2) bokstav b) nr. 1. 

(91) Samt reglene i prefekturkommisjonen for offentlig sikkerhet, se artikkel 189 nr. 1 i CCP. 

(92) Se også artikkel 3 i politiloven, der det er fastsatt at embetseden som alle polititjenestemenn avlegger, er «å være tro mot forpliktelsen til 

å forsvare og opprettholde Japans forfatning og lover, og utføre sine oppgaver upartisk, nøytralt, rettferdig og uten forskjellsbehandling». 
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prefekturpolitiet(93) om «riktig bruk av skriftlige henvendelser i etterforskningssaker». I henhold til denne meldingen 

skal anmodninger gjøres ved å bruke et fast skjema («skjema nr. 49» eller det såkalte «undersøkelsesskjemaet»)(94) som 

gjelder registre «for en bestemt undersøkelse», og de opplysningene det anmodes om, må være «nødvendige for [den] 

undersøkelsen». I hvert tilfelle skal den som leder undersøkelsen, «fullt ut undersøke behovet, innholdet osv. i [den] 

enkelte undersøkelse», og må få intern godkjenning fra en høytstående tjenestemann. 

128) I to dommer fra 1969 og 2008(95) har japansk høyesterett dessuten fastsatt begrensninger med hensyn til ikke-

obligatoriske tiltak som kan gripe inn i retten til personvern(96). Særlig anså retten av slike tiltak må være «rimelige» og 

innenfor «generelt tillatte grenser», det vil si at de må være nødvendige for etterforskningen av en mistenkt (innsamling 

av bevis) og utføres «med hensiktsmessige metoder for å oppnå formålet med undersøkelsen»(97). Dommene viser at 

dette innebærer en prøving av forholdsmessighet, idet det tas hensyn til alle omstendigheter i saken (for eksempel 

graden av inngrep i retten til personvern, herunder forventningen om personvern, alvorsgraden av lovbruddet, 

sannsynligheten for å innhente nyttige bevis, betydningen av disse bevisene, mulige alternative etterforskningsmetoder 

osv.)(98). 

129) Ved siden av disse begrensningene i forbindelse med utøvelsen av offentlig myndighet, forventes de driftsansvarlige 

selv å kontrollere («bekrefte») at utleveringen til en tredjepart er nødvendig og «rasjonell»(99). Dette omfatter 

spørsmålet om hvorvidt de er forhindret ved lov fra å samarbeide. Slike motstridende rettslige forpliktelser kan særlig 

følge av taushetsplikt, for eksempel artikkel 134 i straffeloven (om forholdet mellom f.eks. en lege, advokat, prest og 

vedkommendes klient). Dessuten heter det at «enhver person som utøver virksomhet i telekommunikasjonsbransjen, 

skal i sitt arbeid holde på fortrolige opplysninger om andre som har framkommet i forbindelse med kommunikasjon som 

håndteres av teleselskapet» (artikkel 4 nr. 2 i loven om telekommunikasjonsvirksomhet). Denne forpliktelsen 

underbygges av sanksjonen fastsatt i artikkel 179 i loven om telekommunikasjonsvirksomhet, der det er fastsatt at 

enhver person som har krenket fortroligheten for telekommunikasjon som håndteres av et teleselskap, er skyldig i et 

straffbart forhold og straffes med fengsel med arbeid i opptil to år, eller med en bot på høyst én million yen(100). Selv 

om dette kravet ikke er absolutt og særlig muliggjør tiltak som griper inn i telekommunikasjonsfortroligheten som utgjør 

«berettigede handlinger» i henhold til artikkel 35 i straffeloven(101), omfatter dette unntaket ikke svaret på ikke-

obligatoriske anmodninger fra offentlige myndigheter når det gjelder utlevering av elektronisk informasjon i henhold til 

artikkel 197 nr. 2. 

3 .2 .1 .3 .  Yt te r l i gere  bruk  a v d e innsamlede opplysn in gene  

130) Personopplysninger hører inn under virkeområdet for APPIHAO når japanske offentlige myndigheter har samlet dem 

inn. Loven regulerer håndteringen (behandlingen) av «lagrede personopplysninger» og pålegger på den måten 

  

(93) I henhold til artikkel 30 nr. 1 og artikkel 31 nr. 2 i politiloven skal direktøren for de regionale politimyndighetene (lokalavdelinger av 

NPA) «instruere og føre tilsyn med» prefekturpolitiet. 

(94) Undersøkelsesskjemaet skal også angi kontaktopplysningene om den «håndteringsansvarlige» («navn på avdeling [stilling], navn på den 

håndteringsansvarlige, kontorets telefonnummer, internnummer osv.»). 

(95) Høyesterett, dom av 24. desember 1969 (1965(A) 1187), dom av 15. april 2008 (2007(A) 839). 

(96) Samtidig som disse dommene ikke gjelder innsamling av elektronisk informasjon, har den japanske regjering presisert at anvendelsen av 

kriteriene som er utarbeidet av høyesterett, utvides til å omfatte alle offentlige myndigheters inngrep i retten til personvern, herunder til 

alle «frivillige undersøkelser», og kriteriene binder dermed de japanske myndighetene også når det framsettes anmodninger om frivillig 

utlevering av opplysninger. Se vedlegg II avsnitt II A.2 bokstav b) nr. 1. 

(97) I henhold til de opplysningene som er mottatt, må disse faktorene anses som «rimelige i henhold til sosialt aksepterte konvensjoner». Se 

vedlegg II avsnitt II A.2 bokstav b) nr. 1. 

(98) Med hensyn til tilsvarende vurderinger i forbindelse med tvangsinngrep (avlytting), se også høyesteretts dom av 16. desember 1999, 

1997 (A) 636. 

(99) I den forbindelse har de japanske myndighetene pekt på PPCs retningslinjer (General Rule Edition) og punkt 5/14 i «Spørsmål og svar» 

utarbeidet av PPC for anvendelsen av APPI. De japanske myndighetene har påpekt at «gitt privatpersoners økende bevissthet med 

hensyn til deres personvernrettigheter, samt den arbeidsbyrden som slike anmodninger skaper, er driftsansvarlige stadig mer forsiktige 

med å svare på slike anmodninger». Se vedlegg II avsnitt II A.2, også med henvisning til meldingen fra NPA av 1999. I henhold til de 

opplysningene som er mottatt, har det faktisk vært tilfeller der driftsansvarlige har nektet å samarbeide. For eksempel uttaler LINE (den 

mest populære meldingsoverføringsappen i Japan) i sin åpenhetsrapport fra 2017 følgende: «Etter å ha mottatt anmodninger fra 

etterforskningsorganer osv., kontrollerer vi […] hvor hensiktsmessig dette er med hensyn til lovlighet, brukervern osv. I denne 

kontrollen vil vi avslå anmodningen på dette tidspunktet, dersom det foreligger en rettslig mangel. Dersom omfanget av kravet er for 

bredt med hensyn til undersøkelsens formål, ber vi etterforskningsorganet om en forklaring. Dersom forklaringen ikke er begrunnet, vil 

vi ikke svare på anmodningen.» Tilgjengelig på internett på https://linecorp.com/en/security/transparency/top 

(100) Straffen er tre års fengsel med arbeid eller en bot på høyst to millioner yen for enhver person som «utøver virksomhet i 

telekommunikasjonsbransjen». 

(101) «Berettigede handlinger» i henhold til straffeloven er særlig de handlingene som et teleselskap utfører for å oppfylle tiltak fra staten som 

har lovs kraft (tvangstiltak), for eksempel når undersøkelsesmyndighetene treffer tiltak basert på en kjennelse utstedt av en dommer. Se 

vedlegg II avsnitt II A.2 bokstav b) nr. 2, med henvisning til retningslinjene for vern av personopplysninger i telekommu-

nikasjonsbransjen. 
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en rekke begrensninger og garantier (se betraktning 118)(102). Videre pålegger det faktum at et administrasjonsorgan kan 

lagre personopplysninger «bare dersom lagringen er nødvendig for å utføre oppgaver under dens jurisdiksjon som er 

fastsatt i lover og forskrifter» (artikkel 3 nr. 1 i APPIHAO), også begrensninger, i det minste indirekte, på den første 

innsamlingen. 

3.2.2. Uavhengig tilsyn 

131) I Japan hører innsamling av elektronisk informasjon på området strafferettslig håndheving først og fremst(103) inn under 

prefekturpolitiets ansvarsområde(104), som i denne sammenhengen er underlagt forskjellige tilsyn på flere plan. 

132) For det første skal politiet i alle tilfeller der elektroniske opplysninger er samlet inn ved tvangsinngrep (ransaking og 

beslagleggelse), på forhånd innhente en rettslig kjennelse (se betraktning 121). Derfor vil innsamlingen i disse tilfellene 

bli kontrollert på forhånd av en dommer, på grunnlag av en streng standard for «tilstrekkelig grunnlag». 

133) Selv om en dommer ikke har foretatt noen forhåndskontroll når det gjelder anmodninger om frivillig utlevering, kan 

driftsansvarlige som slike anmodninger er rettet til, protestere på dem uten risiko for negative konsekvenser (og vil 

måtte ta hensyn til hvordan hver utlevering påvirker personvernet). I henhold til artikkel 192 nr. 1 i CCP skal dessuten 

polititjenestemenn alltid samarbeide og samordne sine tiltak med påtalemyndigheten (og prefekturkommisjonen for 

offentlig sikkerhet)(105). Deretter kan påtalemyndigheten gi nødvendige generelle instrukser som fastsetter standarder 

for en rettferdig undersøkelse og/eller utstede særlige påbud med hensyn til en enkeltstående undersøkelse (artikkel 193 

i CCP). Dersom slike instrukser og/eller påbud ikke følges, kan påtalemyndigheten anlegge disiplinærsak (artikkel 194 i 

CCP). Derfor opptrer prefekturpolitiet under tilsyn av påtalemyndigheten. 

134) For det annet kan hvert av kamrene i det japanske parlamentet (Diet) i henhold til artikkel 62 i forfatningen foreta 

undersøkelser i tilknytning til myndighetene, herunder med hensyn til lovligheten av politiets innsamling av 

opplysninger. For dette formål kan det kreve innkalling av vitner og vitneforklaringer og/eller framlegging av registre. 

Nevnte undersøkelsesmyndighet er nærmere angitt i parlamentsloven, særlig kapittel XII. Særlig i artikkel 104 i 

parlamentsloven er det fastsatt at regjeringen, offentlige organer og andre deler av myndighetene «må etterkomme 

anmodningene fra kammeret eller enhver av dets komiteer med hensyn til framlegging av rapporter og registre som er 

nødvendige for å vurdere undersøkelsen». Avslag på å etterkomme dette tillates bare dersom myndigheten gir en 

troverdig grunn som kan godtas av Diet, eller ved utstedelse av en formell erklæring som sier at framlegging av 

rapporter eller registre vil være «svært skadelig for nasjonale interesser»(106). I tillegg kan medlemmene av Diet stille 

skriftlige spørsmål til regjeringen (artikkel 74 og 75 i parlamentsloven), og det har tidligere vært eksempler på at slike 

«skriftlige henvendelser» også har omhandlet administrasjonens håndtering av personopplysninger(107). Diets rolle i 

tilsynet med den utøvende makt underbygges av rapporteringsplikten, for eksempel i henhold til artikkel 29 i loven om 

avlytting. 

135) For det tredje er også den utøvende delen av prefekturpolitiet gjenstand for uavhengig tilsyn. Dette omfatter særlig 

prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet som er opprettet på prefekturplan for å sikre demokratisk forvaltning og 

politisk nøytralitet i politiet(108). Disse kommisjonene består av medlemmer som er oppnevnt av prefekturets guvernør 

med samtykke fra prefekturforsamlingen (forsamlingen velges blant borgere som ikke har vært tjenestemenn i politiet i 

de fem foregående årene) og har en sikker mandatperiode (med mulighet for avskjedigelse bare med god grunn)(109). I 

henhold til de opplysningene som er mottatt, er de ikke underlagt instrukser, og kan dermed anses som helt 

uavhengige(110). Når det gjelder oppgavene og myndigheten til prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet, 

  

(102) Når det gjelder rettighetene til de berørte personene, se avsnitt 3.1. 

(103) I prinsippet kan en påtalemyndighet, eller stedfortredende påtalemyndighet etter en påtalemyndighets beslutning, dersom den anser det 

som nødvendig, undersøke en lovovertredelse (artikkel 191 nr. 1 i CCP). 

(104) I henhold til de opplysningene som er mottatt, foretar den nasjonale politimyndigheten ikke enkeltstående strafferettslig etterforskninger. 

Se vedlegg II avsnitt II A.1 bokstav a). 

(105) Se også artikkel 246 i CCP, der det er fastsatt at kriminalpolitiet er forpliktet til å sende saksmappen til påtalemyndigheten så snart den 

har gjennomført etterforskningen av et straffbart forhold («prinsippet om oversending i alle saker»). 

(106) Alternativt kan Diet be om at styret for tilsyn med og vurdering av særlig angitte hemmeligheter foretar en undersøkelse av avslaget på å 

svare. Se artikkel 104-II i parlamentsloven. 

(107) Se vedlegg II avsnitt II.B.4. 

(108) I henhold til bestemmelsene i artikkel 100 i loven om lokalt selvstyre, skal den lokale folkevalgte forsamlingen ha myndighet til å 

undersøke virksomheten til håndhevingsmyndighetene som er opprettet på prefekturplan, herunder prefekturpolitiet. 

(109) Se artikkel 39–41 i politiloven. Når det gjelder politisk nøytralitet, se også artikkel 42 i politiloven. 

(110) Se vedlegg II avsnitt II.B.3 («uavhengig rådssystem»). 
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er de i henhold til artikkel 38 nr. 3 sammenholdt med artikkel 2 og artikkel 36 nr. 2 i politiloven ansvarlige for «vern av 

privatpersoners rettigheter og frihet». For dette formål er de bemyndiget til å «føre tilsyn med»(111) all 

etterforskningsvirksomhet hos prefekturpolitiet, herunder innsamling av persondata. Særlig kan kommisjonene 

«instruere prefekturpolitiet i detaljert form eller i en konkret sak om undersøkelse av politimedarbeideres 

tjenesteforsømmelse, dersom det er nødvendig»(112). Når sjefen for prefekturpolitiet(113) mottar en slik instruks eller selv 

får kjennskap til et mulig tilfelle av tjenesteforsømmelse (herunder brudd på loven eller annen oppgaveforsømmelse, 

skal han/hun raskt undersøke saken og avgi rapport om resultatet av undersøkelsen til prefekturkommisjonen for 

offentlig sikkerhet (artikkel 56 nr. 3 i politiloven). Dersom sistnevnte anser det som nødvendig, kan den også utpeke ett 

av sine medlemmer til å gjennomgå status for gjennomføringen. Prosessen fortsetter til prefekturkommisjonen for 

offentlig sikkerhet anser at hendelsen er hensiktsmessig behandlet. 

136) Når det gjelder riktig anvendelse av APPIHAO, har vedkommende minister eller leder for myndigheten (for eksempel 

generalkommissæren for NPA) håndhevingsmyndighet, underlagt tilsyn av innenriks- og kommunikasjonsdepartementet 

(MIC – Ministry of Internal Affairs and Communications). I samsvar med artikkel 49 i APPIHAO kan MIC «samle inn 

rapporter om status for håndhevingen av denne loven» fra lederne for administrasjonsorganene (ministere). Denne 

tilsynsfunksjonen støttes av innspill fra MICs 51 informasjonssentre (ett i hvert prefektur i hele Japan) som hvert år 

håndterer tusenvis av henvendelser fra privatpersoner(114) (som i sin tur kan avdekke mulige overtredelser av loven). 

Dersom MIC anser at det er nødvendig for å sikre samsvar med loven, kan det be om at det framlegges forklaringer og 

materiale, og avgi uttalelser om håndteringen av personopplysninger fra det aktuelle administrasjonsorganet (artikkel 50 

og 51 i APPIHAO). 

3.2.3. Individuell klageadgang 

137) I tillegg til tilsyn som foretas ex officio, har privatpersoner også flere muligheter til individuell klageadgang, både 

gjennom uavhengige myndigheter (for eksempel prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet eller PPC) og japanske 

domstoler. 

138) For det første, når det gjelder personopplysninger som er samlet inn av administrasjonsorganer, er disse organene 

forpliktet til å «bestrebe seg på å foreta en korrekt og rask behandling av alle klager» i forbindelse med sin etterfølgende 

behandling av opplysningene (artikkel 48 i APPIHAO). Selv om kapittel IV i APPIHAO om individuelle rettigheter 

ikke får anvendelse med hensyn til personopplysninger som er registrert i «dokumenter knyttet til rettssaker og 

beslaglagte gjenstander» (artikkel 53-2 nr. 2 i CCP) – som omfatter personopplysninger samlet inn som ledd i 

strafferettslige etterforskninger – kan privatpersoner klage ved å påberope seg generelle personvernprinsipper, for 

eksempel forpliktelsen til å bare lagre personopplysninger «når lagring er nødvendig for å utføre [strafferettslig 

håndheving]» (artikkel 3 nr. 1 i APPIHAO). 

139) I tillegg garanterer artikkel 79 i politiloven privatpersoner som har betenkeligheter med hensyn til politiets utførelse av 

oppgaver, rett til å inngi en klage til (vedkommende) uavhengige prefekturkommisjon for offentlig sikkerhet. 

Kommisjonen vil på en «troverdig» måte behandle slike klager i samsvar med lover og lokale bestemmelser, og skal 

underrette klageren skriftlig om resultatene. På grunnlag av sin myndighet til å føre tilsyn med og «instruere» 

prefekturpolitiet med hensyn til «medarbeideres tjenesteforsømmelse» (artikkel 38 nr. 3 og artikkel 43-2 nr. 1 i 

politiloven, kan den anmode prefekturpolitiet om å undersøke de faktiske forholdene, treffe egnede tiltak basert på 

resultatet av denne undersøkelsen og avgi rapport om resultatene. Dersom kommisjonen mener at undersøkelsen utført 

av politiet ikke er tilstrekkelig, kan den også gi instrukser om behandlingen av klagen. 

140) For å forenkle klagebehandlingen har NPA utstedt en «melding» til politiet og prefekturkommisjonene for offentlig 

sikkerhet om riktig klagebehandling i forbindelse med polititjenestemenns utførelse av oppgaver. I dette dokumentet 

fastsetter NPA standarder for fortolkningen og gjennomføringen av artikkel 79 i politiloven. Blant annet kreves det at 

  

(111) Se artikkel 5 nr. 3 og artikkel 38 nr. 3 i politiloven. 

(112) Se artikkel 38 nr. 3 og artikkel 43-2 nr. 1 i politiloven. Dersom den «gir en instruks» i henhold til artikkel 43-2 nr. 1, kan 

prefekturkommisjonen for offentlig sikkerhet pålegge en komité oppnevnt av Kommisjonen å overvåke gjennomføringen av instruksen 

(nr. 2). Kommisjonen kan også anbefale disiplinærtiltak eller avskjedigelse av sjefen for prefekturpolitiet (artikkel 50 nr. 2) samt andre 

polititjenestemenn (artikkel 55 nr. 4 i politiloven). 

(113) Det samme gjelder for Tokyos høyeste politisjef (se artikkel 48 nr. 1 i politiloven). 

(114) I henhold til de opplysningene som er mottatt, ble det i regnskapsåret 2017 (april 2017 til mars 2018) håndtert i alt 5 186 henvendelser av 

disse informasjonssentrene. 
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prefekturpolitiet oppretter et «system for klagebehandling» og at alle klager skal behandles og rapporteres til 

vedkommende prefekturkommisjon for offentlig sikkerhet raskt. Meldingen definerer klager som krav som søker retting 

«av enhver bestemt ulempe som er påført som følge av ulovlig eller uhensiktsmessig atferd»(115) eller «en 

polititjenestemanns unnlatelse av å treffe nødvendige tiltak ved utførelsen av sine oppgaver»(116), samt enhver 

«klage/misnøye med en polititjenestemanns utilstrekkelige utførelse av oppgaver». Det saklige virkeområdet for en 

klage er således bredt definert og omfatter alle klager om ulovlig innsamling av data, samt at klageren ikke må 

dokumentere lidd skade som følge av en polititjenestemanns handlinger. Det bør presiseres at meldingen fastsetter at 

utlendinger (blant annet) skal gis bistand med å utforme en klage. Etter en klage skal prefekturkommisjonene for 

offentlig sikkerhet sikre at prefekturpolitiet undersøker de faktiske forholdene, gjennomfører tiltakene «i samsvar med 

resultatet av undersøkelsen» og avgir rapporter om resultatene. Dersom kommisjonen anser at undersøkelsen ikke er 

tilstrekkelig, skal den gi en instruks om behandlingen av klagen, som prefekturpolitiet er pålagt å følge. På bakgrunn av 

de rapportene som er mottatt og de tiltakene som er truffet, underretter kommisjonen privatpersonen og angir blant annet 

hvilke tiltak som treffes for å behandle klagen. Meldingen fra NPA understreker at klager bør behandles «på oppriktig 

vis», og at resultatet bør meddeles «innen en frist […] som anses hensiktsmessig i lys av sosiale normer og sunn 

fornuft». 

141) For det andre, gitt at klageadgang av naturlige grunner må søkes utenlands i et utenlandsk system og på et fremmed 

språk for å legge til rette for klageadgang for EU-borgere hvis persondata er overført til driftsansvarlige i Japan, og som 

offentlige myndigheter deretter har fått tilgang til, har den japanske regjering benyttet sin myndighet til å lage en 

særordning som PPC forvalter og fører tilsyn med, med sikte på behandling og løsning av klager på dette området. 

Denne ordningen bygger på samarbeidsforpliktelsen som japanske offentlige myndigheter er pålagt i henhold til APPI, 

og den særlige rollen til PPC med hensyn til internasjonale dataoverføringer fra tredjestater i henhold til artikkel 6 i 

APPI og den grunnleggende politikken (som fastsatt av den japanske regjering gjennom departementsdekret). Nærmere 

opplysninger om denne ordningen er angitt i de offisielle redegjørelsene, garantiene og forpliktende tilsagnene som er 

mottatt fra den japanske regjering og vedlagt denne beslutning som vedlegg II. Ordningen er ikke underlagt noe fast 

krav og er åpen for alle privatpersoner, uavhengig av om vedkommende er mistenkt eller tiltalt for et straffbart forhold. 

142) I henhold til ordningen kan en privatperson som mistenker at hans/hennes data som er overført fra Den europeiske 

union, er samlet inn eller brukt av offentlige myndigheter i Japan (herunder de som er ansvarlige for strafferettslig 

håndheving) i strid med gjeldende regler, inngi en klage til PPC (på egenhånd eller gjennom sin personvernmyndighet i 

henhold til artikkel 51 i GDPR). PPC vil være forpliktet til å behandle klagen og skal som et første trinn underrette 

vedkommende offentlige myndigheter, herunder de relevante tilsynsorganene, om dette. Det kreves at disse 

myndighetene samarbeider med PPC, «herunder ved å framlegge nødvendige opplysninger og relevant materiale, slik at 

PPC kan vurdere hvorvidt innsamlingen eller den etterfølgende bruken av personopplysninger har skjedd i samsvar med 

gjeldende regler»(117). Denne forpliktelsen, som er utledet av artikkel 80 i APPI (som krever at japanske offentlige 

myndigheter samarbeider med PPC), gjelder generelt og omfatter derfor gjennomgåelse av alle undersøkelsestiltak som 

treffes av disse myndighetene, som dessuten har forpliktet seg til slikt samarbeid ved skriftlige garantier fra 

vedkommende departementer og myndighetsledere, som vist i vedlegg II. 

143) Dersom vurderingen viser at det har skjedd en overtredelse av de gjeldende reglene, «omfatter samarbeidet mellom 

vedkommende offentlige myndigheter og PPC forpliktelsen til å korrigere overtredelsen», som når det gjelder ulovlig 

innsamling av personopplysninger, omfatter sletting av slike data. Det er viktig å merke seg at denne forpliktelsen 

utføres under tilsyn av PPC som vil «bekrefte, før vurderingen avsluttes, at overtredelsen er korrigert fullt ut». 

144) Når vurderingen er avsluttet, skal PPC underrette privatpersonen innen rimelig tid om resultatet av vurderingen, 

herunder eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. Samtidig skal PPC også underrette privatpersonen om muligheten 

for å få en bekreftelse på resultatet fra vedkommende offentlige myndighet, og hvilken myndighet en slik anmodning 

  

(115) Vilkåret «bestemt ulempe» angir bare at klageren personlig skal være berørt av politiets opptreden (eller manglende handling), ikke at 

han/hun må dokumentere skade. 

(116) Overholdelse av loven, herunder lovfestede krav til innsamling og bruk av persondata, er en del av disse oppgavene. Se artikkel 2 nr. 2 

punkt 3 i politiloven. 

(117) Når PPC utfører sin vurdering, vil den samarbeide med innenriks- og kommunikasjonsdepartementet (MIC), som beskrevet i betraktning 

136, og kan da be om at det framlegges forklaringer og materiale, og avgi uttalelser om håndteringen av personopplysninger fra det 

respektive administrasjonsorganet (artikkel 50 og 51 i APPIHAO). 
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om bekreftelse skal sendes til. Muligheten til å motta en slik bekreftelse, med en begrunnelse som underbygger 

vedkommende myndighets beslutning, kan være til hjelp for privatpersonen dersom vedkommende eventuelt skal gå 

videre med saken, herunder i forbindelse med rettslig prøving. Nærmere opplysninger om resultatet av vurderingen kan 

begrenses så lenge det er rimelig grunn til å anta at oversending av slike opplysninger sannsynligvis vil kunne utgjøre en 

risiko for den pågående etterforskningen. 

145) For det tredje kan en privatperson som er uenig i en dommers beslutning om beslagleggelse (rettslig kjennelse)(118) av 

hans/hennes persondata, eller i tiltakene fra politiet eller påtalemyndigheten som gjennomfører en slik beslutning, inngi 

en anmodning om at nevnte beslutning eller slike tiltak blir opphevet eller endret (artikkel 429 nr. 1, 430 nr. 1 og 2 i 

CCP og artikkel 26 i loven om avlytting(119). Dersom domstolen som behandler klagen, anser at enten selve kjennelsen 

eller gjennomføringen av den («framgangsmåte for beslagleggelse») er ulovlig, vil den gi medhold i anmodningen og gi 

pålegg om tilbakelevering av de beslaglagte gjenstandene(120). 

146) Som en mer indirekte form for domstolskontroll kan en person som anser innsamlingen av hans/hennes 

personopplysninger i forbindelse med en strafferettslig etterforskning for ulovlig, for det fjerde påberope seg slik 

ulovlighet i forbindelse med straffesaken. Dersom domstolen samtykker, vil dette føre til at bevisene avvises. 

147) Til slutt kan en domstol i henhold til artikkel 1 nr. 1 i loven om statlig erstatningsansvar gi erstatning dersom en 

offentlig tjenestemann som utøver offentlig myndighet på vegne av staten, i utøvelsen av sitt arbeid ulovlig og feilaktig 

(forsettlig eller uaktsomt) har påført den berørte personen skade. I henhold til artikkel 4 i loven om statlig 

erstatningsansvar er statens erstatningsansvar basert på bestemmelsene i sivillovboken. I denne forbindelse fastsetter 

artikkel 710 i sivillovboken at ansvaret også omfatter annen skade enn skade på eiendom, og derfor også moralsk skade 

(for eksempel i form av «psykisk belastning»). Dette omfatter tilfeller der en persons personvern er blitt krenket ved 

ulovlig overvåking og/eller innsamling av hans/hennes personopplysninger (for eksempel ulovlig gjennomføring av en 

rettslig kjennelse)(121). 

148) I tillegg til økonomisk erstatning kan privatpersoner på visse vilkår også oppnå et rettslig pålegg (for eksempel sletting 

av persondata som er samlet inn av offentlige myndigheter) basert på deres personvernrettigheter i henhold til artikkel 

13 i forfatningen(122). 

149) Med hensyn til alle disse mulighetene for klageadgang, fastsetter tvisteløsningsmekanismene opprettet av den japanske 

regjering at en privatperson som fremdeles ikke er tilfreds med resultatet av prosessen, kan henvende seg til PPC, «som 

skal underrette privatpersonen om de ulike mulighetene og detaljerte framgangsmåtene for å få klageadgang i henhold 

til japanske lover og forskrifter». Dessuten vil PPC «gi privatpersonen støtte, herunder rådgivning og bistand i 

forbindelse med ytterligere oppfølging av saken overfor relevant forvaltningsorgan eller rettsinstans». 

150) Dette omfatter bruk av de prosessuelle rettighetene i henhold til straffeloven. For eksempel «dersom vurderingen viser 

at en privatperson er en mistenkt i en straffesak, vil PPC underrette privatpersonen om dette»(123), samt om muligheten i 

henhold til artikkel 259 i CCP til å be påtalemyndigheten om å bli underrettet så snart sistnevnte har besluttet ikke å 

innlede straffesak. Dersom vurderingen også viser at en sak som gjelder personopplysninger om privatpersonen, er 

åpnet og at saken er avsluttet, vil PPC underrette privatpersonen om at det kan gis innsyn i saksdokumentene i henhold 

  

(118) Dette omfatter en kjennelse om avlytting, der loven om avlytting fastsetter et særlig krav om underretning (artikkel 23). I samsvar med 

nevnte bestemmelse skal de personene hvis kommunikasjon er fanget opp (og som derfor tatt med i opptaket som er fanget opp), få 

skriftlig underretning av undersøkelsesmyndigheten om dette. Et annet eksempel er artikkel 100 nr. 3 i CCP, der det er fastsatt at 

domstolen, dersom den har beslaglagt postsendinger eller telegrammer som er sendt til eller av den tiltalte, skal underrette senderen eller 

mottakeren, med mindre det er fare for at slik underretning ville være til hinder for rettergangen. Med hensyn til ransaking og 

beslagleggelse foretatt av en undersøkelsesmyndighet, vises det i artikkel 222 nr. 1 til denne bestemmelsen. 

(119) Selv om en slik anmodning ikke automatisk fører til at gjennomføringen av beslagleggelsen midlertidig innstilles, kan domstolen som 

behandler klagen, pålegge innstilling inntil den har truffet en beslutning i saken. Se artikkel 429 nr. 2 og artikkel 432 sammenholdt med 

artikkel 424 i CCP. 

(120) Se vedlegg II avsnitt II.C.1. 

(121) Se vedlegg II avsnitt II.C.2. 

(122) Se f.eks. Tokyos førsteinstansdomstol, dom av 24. mars 1988 (nr. 2925), Osakas førsteinstansdomstol, dom av 26. april 2007 (nr. 2925). 

Ifølge Osakas førsteinstansdomstol må en rekke faktorer veies opp mot hverandre, for eksempel i) arten av og innholdet i de aktuelle 

personopplysningene, ii) måten de er samlet inn på, iii) ulempene for privatpersonen dersom opplysningene ikke slettes, og iv) 

allmennhetens interesse, herunder ulemper for den offentlige myndigheten dersom opplysningene slettes. 

(123) I alle tilfeller skal den tiltalte etter at straffesaken er innledet, gis anledning av påtalemyndigheten til å få innsyn i beviset (se artikkel 

298–299 i CCP). Når det gjelder ofre for lovbrudd, se artikkel 316–333 i CCP. 
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til artikkel 53 i CCP (og artikkel 4 i loven om dokumenter i avsluttede straffesaker). Det er viktig at privatpersonen får 

innsyn i sine saksdokumenter, ettersom det vil hjelpe vedkommende til bedre å forstå etterforskningen som er utført mot 

ham/henne, og dermed forberede en eventuell rettssak (for eksempel erstatningskrav) dersom vedkommende anser at 

hans/hennes data er ulovlig innsamlet eller brukt. 

3.3. Japanske offentlige myndigheters tilgang til og bruk av data for formål knyttet til nasjonal sikkerhet 

151) Ifølge japanske myndigheter finnes det i Japan ingen lov som tillater at det innhentes opplysninger ved tvangsinngrep 

eller «administrativ avlytting» utenom i strafferettslig etterforskning. Dermed kan det med begrunnelse i nasjonal 

sikkerhet bare innhentes opplysninger fra en informasjonskilde som alle har fri tilgang til, eller ved frivillig utlevering. 

Driftsansvarlige som mottar en anmodning om frivillig samarbeid (i form av utlevering av elektroniske opplysninger), 

har ingen juridisk forpliktelse til å gi slike opplysninger(124). 

152) I henhold til opplysningene som er mottatt, er det dessuten bare fire offentlige organer som er bemyndiget til å samle inn 

elektroniske opplysninger fra japanske driftsansvarlige med begrunnelse i nasjonal sikkerhet, det vil si i) regjeringens 

etterretnings- og undersøkelseskontor (CIRO – Cabinet Intelligence & Research Office), ii) forsvarsdepartementet 

(MOD – Ministry of Defense), iii) politiet (både den nasjonale politimyndigheten (NPA)(125) og prefekturpolitiet) og iv) 

etterretningstjenesten for offentlig sikkerhet (PSIA – Public Security Intelligence Agency). Imidlertid samler CIRO aldri 

inn opplysninger direkte fra driftsansvarlige, herunder ved oppfanging av kommunikasjon. Når det mottar opplysninger 

fra andre statlige myndigheter for å framlegge en analyse for regjeringen, må disse andre myndighetene i sin tur 

overholde loven, herunder begrensningene og garantiene som analyseres i denne beslutning. Dets virksomhet er derfor 

ikke relevant når det gjelder overføring. 

3.3.1. Rettslig grunnlag og relevante begrensninger/garantier 

153) I henhold til de opplysningene som er mottatt, samler MOD inn (elektroniske) opplysninger på grunnlag av loven om 

opprettelse av forsvarsdepartementet (MOD). I henhold til dens artikkel 3 er MODs oppdrag å forvalte og lede de 

militære styrker og «å gjennomføre anliggender som er knyttet til dette for å sikre nasjonal fred og uavhengighet og 

nasjonens sikkerhet». Artikkel 4 nr. 4 fastsetter at MOD skal ha jurisdiksjon over «forsvar og beskyttelse», over de tiltak 

som skal treffes av forsvarsstyrkene samt over utplasseringen av militære styrker, herunder innsamling av opplysninger 

som er nødvendige for å utføre dette. Det har bare myndighet til å samle inn (elektroniske) opplysninger fra 

driftsansvarlige gjennom frivillig samarbeid. 

154) Når det gjelder prefekturpolitiet, omfatter dets ansvarsområder og oppgaver «opprettholdelse av offentlig sikkerhet og 

orden» (artikkel 35 nr. 2 sammenholdt med artikkel 2 nr. 1 i politiloven). Innenfor denne jurisdiksjonen kan politiet 

samle inn opplysninger, men bare på frivillig grunnlag uten lovs kraft. Dessuten skal politiets virksomhet være «strengt 

begrenset» til det som er nødvendig for å kunne utføre dets oppgaver. Det skal dessuten handle «upartisk, nøytralt, 

fordomsfritt og rettferdig» og aldri misbruke sin myndighet «på noen måte som griper inn i de rettighetene og frihetene 

til en privatperson som er sikret i Japans forfatning» (artikkel 2 i politiloven). 

155) Endelig kan PSIA utføre undersøkelser i henhold til loven om forebygging av undergravende virksomhet (SAPA – 

Subversive Activities Prevention Act) og loven om kontroll med organisasjoner som har begått vilkårlige massedrap 

(ACO – Act on the Control of Organisations Which Have Committed Acts of Indiscriminate Mass Murder), dersom 

slike undersøkelser er nødvendige for å forberede iverksetting av kontrolltiltak mot visse organisasjoner(126). I henhold 

til begge disse lovene kan kommisjonen for undersøkelse av offentlig sikkerhet på anmodning fra generaldirektøren for 

PSIA utstede visse «bestemmelser» (overvåking/forbud når det gjelder ACO(127), oppløsning/forbud når gjelder 

SAPA(128), og i den forbindelse kan PSIA utføre undersøkelser(129). I henhold til de opplysningene som er mottatt, 

gjennomføres disse undersøkelsene alltid på frivillig grunnlag, noe som betyr at PSIA ikke kan tvinge en 

  

(124) Derfor kan de driftsansvarlige fritt velge ikke å samarbeide, uten risiko for sanksjoner eller andre negative konsekvenser. Se vedlegg II 

avsnitt III.A.1. 

(125) I henhold til de opplysningene som er mottatt, er imidlertid den viktigste rollen for NPA å samordne undersøkelsene fra de forskjellige 

avdelingene i prefekturpolitiet, og å utveksle opplysninger med utenlandske myndigheter. Selv i denne rollen er NPA underlagt tilsyn av 

den nasjonale kommisjonen for offentlig sikkerhet, blant annet med ansvar for vern av privatpersoners rettigheter og friheter (artikkel 5 

nr. 1 i politiloven). 

(126) Se vedlegg II avsnitt III.A.1 nr. 3. Det respektive virkeområdet for disse to lovene er begrenset, idet SAPA viser til «terroristisk 

undergravende virksomhet» og ACO til «vilkårlige massedrap» (med «terroristisk undergravende virksomhet» menes i SAPA «hvorved 

et stort antall personer vilkårlig drepes»). 

(127) Se artikkel 5 og 8 i ACO. En bestemmelse om overvåking innebærer også en rapporteringsplikt for organisasjonen som berøres av 

tiltaket. Når det gjelder prosessuelle garantier, særlig kravene til åpenhet og forhåndsgodkjenning fra undersøkelseskommisjonen for 

offentlig sikkerhet, se artikkel 12, 13 og 15–27 i ACO. 

(128) Se artikkel 5 og 7 i SAPA. Når det gjelder prosessuelle garantier, særlig kravene til åpenhet og forhåndsgodkjenning fra 

undersøkelseskommisjonen for offentlig sikkerhet, se artikkel 11–25 i SAPA. 

(129) Se artikkel 27 i SAPA og artikkel 29 og 30 i ACO. 
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innehaver av personopplysninger til å gi slike opplysninger(130). I hvert tilfelle skal kontroller og undersøkelser 

gjennomføres i så lite omfang som nødvendig for å oppnå formålet med kontrollen, og de skal ikke under noen 

omstendighet utføres for på «urimelig måte» å begrense rettighetene og frihetene som er sikret i henhold til Japans 

forfatning (artikkel 3 nr. 1 i SAPA/ACO). I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i SAPA/ACO skal PSIA i tillegg ikke under 

noen omstendighet misbruke slike kontroller eller undersøkelsene som utføres for å forberede slike kontroller. Dersom 

en tjenestemann ved PSIA har misbrukt myndigheten han/hun er gitt i henhold til den aktuelle loven ved å tvinge en 

person til å gjøre noe som vedkommende ikke er forpliktet til, eller ved å gripe inn i utøvelsen av en persons rettigheter, 

kan han/hun bli gjenstand for strafferettslige sanksjoner i henhold til artikkel 45 i SAPA eller artikkel 42 i ACO. Endelig 

fastsetter begge lovene uttrykkelig at bestemmelsene i dem, herunder den myndighet som er gitt i dem, «ikke under 

noen omstendighet skal være gjenstand for en utvidet fortolkning» (artikkel 2 i SAPA/ACO). 

156) I alle tilfeller av offentlige myndigheters tilgang av grunner knyttet til nasjonal sikkerhet beskrevet i dette avsnitt, 

gjelder begrensningene fastsatt av Japans høyesterett for frivillige undersøkelser, som innebærer at innsamling av 

(elektroniske) opplysninger må være i samsvar med prinsippene om nødvendighet og forholdsmessighet 

(«hensiktsmessig metode»)(131). Slik det uttrykkelig er bekreftet av japanske myndigheter, «skjer innsamling og 

behandling av opplysninger bare i det omgang som er nødvendig for vedkommende offentlige myndighets utførelse av 

bestemte oppgaver, samt på grunnlag av konkrete trusler». Derfor «utelukker dette masseinnsamling og vilkårlig 

innsamling eller tilgang til personopplysninger av årsaker knyttet til nasjonal sikkerhet»(132). 

157) Så snart de er innsamlet, vil alle personopplysninger som lagres av offentlige myndigheter for formål knyttet til nasjonal 

sikkerhet, også høre inn under og dermed være omfattet av vern i henhold til APPIHAO når det gjelder senere lagring, 

bruk og utlevering (se betraktning 118). 

3.3.2. Uavhengig tilsyn 

158) Innsamling av personopplysninger for formål knyttet til nasjonal sikkerhet er omfattet av tilsyn på flere plan fra 

statsmaktens tre grener. 

159) For det første kan det japanske parlamentet (Diet) gjennom sine spesialkomiteer undersøke undersøkelsenes lovlighet 

basert på sin myndighet til å foreta parlamentarisk kontroll (artikkel 62 i forfatningen og artikkel 104 i parlamentsloven, 

se betraktning 134). Denne tilsynsfunksjonen støttes av særlige rapporteringsplikter for den virksomheten som utføres i 

henhold til noen av de ovennevnte typene av rettslig grunnlag(133). 

160) For det andre finnes det flere tilsynsmekanismer innenfor den utøvende statsmakt. 

161) Når det gjelder MOD, utøves tilsyn ved generalinspektørkontoret for overholdelse av lovbestemte krav (IGO – Inspector 

General's Office of Legal Compliance)(134) som er opprettet på grunnlag av artikkel 29 i loven om opprettelse av 

forsvarsdepartementet (MOD) som et kontor i MOD under tilsyn av forsvarsministeren (som det rapporterer til), men 

som er uavhengig av MODs driftsavdelinger. IGO har som oppgave å sikre overholdelse av lover og forskrifter samt at 

MODs tjenestemenn utfører sine oppgaver på en korrekt måte. Det har blant annet myndighet til å foreta såkalte 

«forsvarsinspeksjoner», både med jevne mellomrom («regelmessige forsvarsinspeksjoner») og i enkelttilfeller («særlige 

forsvarsinspeksjoner», som tidligere også har omfattet korrekt håndtering av personopplysninger(135). I forbindelse med 

  

(130) Se vedlegg II avsnitt III.A.1 nr. 3. 

(131) Se vedlegg II avsnitt III.A.2 bokstav b): «Det følger av rettspraksis i høyesterett at for å kunne rette en anmodning om frivillig samarbeid 

til en driftsansvarlig, må en slik anmodning være nødvendig for undersøkelsen av et mistenkt lovbrudd og være rimelig for å oppnå 

formålet med undersøkelsen. Selv om undersøkelser foretatt av undersøkelsesmyndighetene med hensyn til nasjonal sikkerhet skiller seg 

fra undersøkelser foretatt av undersøkelsesmyndighetene med hensyn til håndheving av loven når det gjelder rettslig grunnlag og formål, 

gjelder de sentrale prinsippene om «nødvendig for undersøkelsen» og «egnet metode» også med hensyn til nasjonal sikkerhet, og må 

overholdes idet det tas behørig hensyn til de særlige omstendighetene i hvert enkelt tilfelle.» 

(132) Se vedlegg II avsnitt III.A.2 bokstav b). 

(133) Se for eksempel artikkel 36 i SAPA og artikkel 31 i ACO (for PSIA). 

(134) Lederen for IGO er en tidligere statsadvokat. Se vedlegg II avsnitt III.B.3. 

(135) Se vedlegg II avsnitt III.B.3. I samsvar med eksempelet som er gitt, omfattet den regelmessige forsvarsinspeksjonen i 2016 med hensyn 

til «bevissthet og beredskap for overholdelse av lovbestemte krav» blant annet «status for vern av personopplysninger» (forvaltning, 

lagring osv.). Den påfølgende rapporten fastslo forekomster av uhensiktsmessig databehandling og oppfordret til forbedringer med 

hensyn til dette. MOD offentliggjorde rapporten på sitt nettsted. 
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slike inspeksjoner kan IGO gå inn på anlegg (kontorer) og kreve at det framlegges dokumenter eller opplysninger, 

herunder forklaringer fra stedfortredende viseforsvarsminister. Inspeksjonen avsluttes ved en rapport til 

forsvarsministeren der det angis resultater og forbedringstiltak (hvis gjennomføring igjen kan kontrolleres ved 

ytterligere inspeksjoner). Rapporten danner så grunnlaget for instrukser fra forsvarsministeren om å gjennomføre de 

nødvendige tiltakene for å avhjelpe situasjonen, og stedfortredende viseminister får ansvar for å gjennomføre disse 

tiltakene og skal avgi rapport om oppfølgingen. 

162) Når det gjelder prefekturpolitiet, sikres tilsynet av de uavhengige prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet, som 

forklart i betraktning 135 med hensyn til strafferettslig håndheving. 

163) Endelig kan PSIA som angitt bare foreta undersøkelser i det omfang som er nødvendig i forbindelse med vedtakelse av 

forbud, oppløsning eller overvåking i henhold til SAPA/ACO, og for disse bestemmelsene utøver den uavhengige(136) 

kommisjonen for undersøkelse av offentlig sikkerhet forhåndstilsyn. I tillegg utfører særlig utnevnte inspektører 

regelmessige/periodiske inspeksjoner (som på en helhetlig måte ser på PSIAs virksomhet)(137) og særlige interne 

inspeksjoner(138) av virksomheten til de enkelte avdelingene/kontorene osv., og dette kan føre til instrukser til lederne 

for de aktuelle avdelingene osv. for å treffe korrigerende eller forbedrende tiltak. 

164) Disse tilsynsmekanismene, som styrkes ytterligere ved at privatpersoner har mulighet til å utløse inngrep fra PPC som 

en uavhengig tilsynsmyndighet (se betraktning 168 nedenfor), gir tilstrekkelige garantier mot risikoen for at japanske 

myndigheter skal misbruke sin myndighet på området nasjonal sikkerhet, og mot all ulovlig innsamling av elektroniske 

opplysninger. 

3.3.3. Individuell klageadgang 

165) Med hensyn til individuell klageadgang når det gjelder personopplysninger som er samlet inn og dermed «lagret» av 

administrasjonsorganer, er disse organene forpliktet til å «bestrebe seg på å foreta en korrekt og rask behandling av alle 

klager» i forbindelse med slik behandling (artikkel 48 i APPIHAO). 

166) I motsetning til ved strafferettslige etterforskninger har dessuten privatpersoner (herunder fremmede borgere bosatt i 

utlandet) i prinsippet rett til utlevering(139), retting (herunder sletting) og midlertidig oppheving av bruk/levering i 

henhold til APPIHAO. Når dette er sagt, kan lederen av administrasjonsorganet nekte utlevering av opplysninger «som 

det er rimelig grunn […] kan fastslå at utlevering sannsynligvis kan være til skade for nasjonal sikkerhet» (artikkel 14 

nr. iv) i APPIHAO), og kan også gjøre dette uten å avsløre forekomsten av slike opplysninger (artikkel 17 i APPIHAO). 

På samme måte, selv om en privatperson ber om midlertidig oppheving av bruk eller sletting i henhold til artikkel 36 nr. 

1 punkt i) i APPIHAO dersom administrasjonsorganet har innhentet opplysningene ulovlig eller lagrer/bruker dem 

utover det som er nødvendig for å oppnå det angitte formålet, kan myndigheten avslå anmodningen dersom den fastslår 

at den midlertidige opphevingen av bruk «sannsynligvis vil være til hinder for korrekt utførelse av de oppgavene som 

gjelder for bruksformålet for de lagrede personopplysningene på grunn av de nevnte oppgavenes art» (artikkel 38 i 

APPIHAO). Dersom det likevel er mulig på en enkel måte å skille mellom og utelukke deler som er omfattet av et 

unntak, er administrasjonsorganene pålagt å tillate minst delvis utlevering (se for eksempel artikkel 15 nr. 1 i 

APPIHAO)(140).  

  

(136) I henhold til loven om opprettelsen av kommisjonen for undersøkelse av offentlig sikkerhet heter det at lederen og medlemmene av 

kommisjonen «skal uavhengig utøve sin myndighet» (artikkel 3). De er oppnevnt av statsministeren med samtykke fra begge kamrene i 

parlamentet og kan bare avskjediges «med gyldig grunn» (for eksempel fengselsstraff, forsømmelse, psykisk eller fysisk lidelse, 

innledning av konkursbehandling). 

(137) Forskrift om etterretningstjenesten for offentlig sikkerhets periodiske inspeksjon (generaldirektøren for PSIA, instruks nr. 4, 1986). 

(138) Forskrift om etterretningstjenesten for offentlig sikkerhets særlige inspeksjon (generaldirektøren for PSIA, instruks nr. 11, 2008). 

Særlige inspeksjoner vil bli utført når generaldirektøren for PSIA anser det som nødvendig. 

(139) Dette viser til retten til å motta en kopi av «lagrede personopplysninger». 

(140) Se også muligheten for «skjønnsmessig utlevering» selv i tilfeller der «opplysninger som er forbudt å utlevere» inngår i «lagrede 

personopplysninger» som det søkes om utlevering av (artikkel 16 i APPIHAO). 
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167) I alle tilfeller skal administrasjonsorganet treffe en skriftlig beslutning innen et visst tidsrom (30 dager, som under visse 

omstendigheter kan forlenges med ytterligere 30 dager). Dersom anmodningen avvises, bare delvis innvilges, eller 

dersom privatpersonen av andre grunner mener at administrasjonsorganets gjennomføring er «ulovlig eller urettmessig», 

kan privatpersonen be om administrativ prøving på grunnlag av loven om klage til forvaltningsorgan(141). I slike tilfeller 

kan lederen for administrasjonsorganet som skal treffe beslutning om klagen, rådføre seg med undersøkelseskomiteen 

for vern av personopplysninger og utlevering av opplysninger (artikkel 42 og 43 i APPIHAO), som er en spesialisert og 

uavhengig komité der medlemmene er oppnevnt av statsministeren med samtykke fra begge kamrene i parlamentet. I 

henhold til de opplysningene som er mottatt, kan undersøkelseskomiteen utføre en undersøkelse(142) og i den forbindelse 

anmode administrasjonsorganet om å framlegge de lagrede opplysningene, herunder eventuelt gradert innhold, samt 

ytterligere opplysninger og dokumenter. Selv om den endelige rapporten som sendes til klageren og 

administrasjonsorganet og offentliggjøres, ikke er rettslig bindende, følges den i nesten alle tilfeller(143). Dessuten har 

privatpersonen mulighet til å påklage klagebeslutningen i domstolen på grunnlag av loven om tvistemål i administrative 

saker. Dette åpner for domstolskontroll av bruken av unntak på grunn av nasjonal sikkerhet, herunder om hvorvidt et 

slikt unntak er blitt misbrukt eller fremdeles er berettiget. 

168) For å lette utøvelsen av de ovennevnte rettighetene i henhold til APPIHAO, har innenriks- og kommunikasjons-

departementet (MIC) opprettet 51 informasjonssentre som gir sammenfattende opplysninger om disse rettighetene, 

gjeldende framgangsmåter for hvordan man framsetter en anmodning og aktuelle muligheter for klageadgang(144). Når 

det gjelder administrasjonsorganene, er de pålagt å framlegge «opplysninger som bidrar til å presisere hvilke 

personopplysninger som er lagret»(145) og til å treffe «andre tilstrekkelige tiltak for å gjøre det enklere for personen som 

har til hensikt å foreta anmodningen» (artikkel 47 nr. 1 i APPIHAO). 

169) På samme måte som for undersøkelser på området strafferettslig håndheving, kan privatpersoner også på området 

nasjonal sikkerhet få individuell klageadgang ved direkte kontakt med PPC. Dette vil utløse den særlige 

framgangsmåten for tvisteløsning som den japanske regjering har opprettet for EU-borgere hvis persondata blir overført 

i henhold til denne beslutning (se nærmere forklaringer i betraktning 141–144 og 149). 

170) I tillegg kan privatpersoner begjære rettslig prøving i form av erstatningssøksmål i henhold til loven om statlig 

erstatningsansvar, som også omfatter moralsk skade og på visse vilkår sletting av innsamlede data (se betraktning 147). 

4. KONKLUSJON: TILSTREKKELIG NIVÅ FOR VERN AV PERSONDATA SOM OVERFØRES FRA DEN 

EUROPEISKE UNION TIL DRIFTSANSVARLIGE I JAPAN 

171) Kommisjonen anser at APPI, supplert med de utfyllende reglene i vedlegg I, sammen med de offisielle redegjørelsene, 

garantiene og forpliktende tilsagnene i vedlegg II, sikrer et vern av persondata som overføres fra Den europeiske union, 

som i hovedtrekk tilsvarer det som garanteres ved forordning (EU) 2016/679. 

172) Kommisjonen mener videre at tilsynsmekanismene og mulighetene for klageadgang i japansk rett gjør det mulig å 

identifisere overtredelser begått av mottakende PIHBO-er og å straffe disse i praksis samt sikre den registrerte 

rettsmidler slik at vedkommende kan få innsyn i persondata som gjelder seg, og deretter få rettet eller slettet slike 

opplysninger.  

  

(141) Lov om klage til forvaltningsorgan (lov nr. 160 av 2014), særlig artikkel 1 nr. 1. 

(142) Se artikkel 9 i loven om opprettelse av undersøkelseskomiteen for vern av personopplysninger og utlevering av opplysninger (lov nr. 60 

av 2003). 

(143) I henhold til de opplysningene som er mottatt, har administrasjonsorganet i de 13 årene siden 2005 (da APPIHAO trådte i kraft), i bare to 

av mer enn 2 000 tilfeller ikke fulgt rapporten, til tross for at forvaltningsbeslutninger en rekke ganger er blitt motsagt av 

undersøkelseskomiteen. Dersom administrasjonsorganet treffer en beslutning som avviker fra funnene i rapporten, må det dessuten klart 

angi grunnene for dette. Se vedlegg II avsnitt III.C med henvisning til artikkel 50 nr. 1 punkt iv) i loven om klage til forvaltningsorgan. 

(144) Informasjonssentrene, som det finnes ett av i hvert prefektur, gir borgerne forklaringer på personopplysninger som er samlet inn av 

offentlige myndigheter (for eksempel eksisterende databaser) og gjeldende personvernregler (APPIHAO), herunder hvordan de skal 

utøve retten til utlevering, retting eller midlertidig oppheving av bruken av opplysninger. Samtidig fungerer sentrene som kontaktpunkter 

for spørsmål/klager fra borgerne. Se vedlegg II avsnitt II.C.4 bokstav a). 

(145) Se også artikkel 10 og 11 i APPIHAO om «registeret over personopplysningsmapper», som imidlertid inneholder omfattende unntak når 

det gjelder «personopplysningsmapper» som er utarbeidet eller innhentet i forbindelse med strafferettslig etterforskning, eller som 

inneholder spørsmål om sikkerhet og andre viktige spørsmål av interesse for staten (se artikkel 10 nr. 2 punkt i) og ii) i APPIHAO). 
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173) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene om Japans rettsorden, herunder redegjørelsene, garantiene og de 

forpliktende tilsagnene fra den japanske regjering i vedlegg II, anser Kommisjonen at eventuelle inngrep i de 

grunnleggende rettighetene til personer hvis persondata overføres fra Den europeiske union til Japan av japanske 

offentlige myndigheter for formål i allmennhetens interesse, særlig strafferettslig håndheving og formål knyttet til 

nasjonal sikkerhet, vil være begrenset til det som er strengt nødvendig for å nå det aktuelle berettigede målet, og at det 

foreligger et effektivt rettslig vern mot slike inngrep. 

174) På bakgrunn av konklusjonene i denne beslutning mener Kommisjonen at Japan sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av 

persondata som overføres fra Den europeiske union til PIHBO-er i Japan som er underlagt APPI, unntatt i de tilfellene 

der mottakeren hører inn under en av kategoriene oppført i artikkel 76 nr. 1 i APPI, og alle eller deler av formålene med 

behandlingen tilsvarer ett av formålene fastsatt i nevnte bestemmelse. 

175) På dette grunnlag konkluderer Kommisjonen med at standarden for hva som er tilstrekkelig beskyttelsesnivå i artikkel 

45 i forordning (EU) 2016/679, tolket i lys av Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig i 

Schrems-dommen(146), er oppfylt. 

5. PERSONVERNMYNDIGHETENES TILTAK OG INFORMASJON TIL KOMMISJONEN 

176) I henhold til rettspraksis ved Domstolen(147), og som anerkjent i artikkel 45 nr. 4 i forordning (EU) 2016/679, bør 

Kommisjonen fortløpende overvåke den relevante utviklingen i tredjestaten etter vedtakelsen av en beslutning om 

tilstrekkelig beskyttelsesnivå for å vurdere om Japan fortsatt sikrer et i hovedtrekk tilsvarende beskyttelsesnivå. En slik 

kontroll skal alltid foretas når Kommisjonen mottar informasjon som gir berettiget grunn til tvil om dette. 

177) Kommisjonen bør derfor løpende overvåke situasjonen med hensyn til den rettslige rammen og faktisk praksis for 

behandling av persondata som er vurdert i denne beslutning, herunder de japanske myndigheters overholdelse av 

redegjørelsene, garantiene og de forpliktende tilsagnene i vedlegg II. For å forenkle denne prosessen forventes de 

japanske myndighetene å underrette Kommisjonen om vesentlige endringer som er relevante for denne beslutning, både 

med hensyn til driftsansvarliges behandling av persondata og de begrensningene og garantiene som gjelder for 

offentlige myndigheters tilgang til persondata. Dette bør omfatte alle beslutninger truffet av PPC i henhold til artikkel 24 

i APPI som anerkjenner at en tredjestat gir tilsvarende beskyttelsesnivå som det som garanteres i Japan. 

178) For at Kommisjonen dessuten skal kunne utføre sin overvåkingsfunksjon effektivt, bør medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om alle relevante tiltak truffet av nasjonale personvernmyndigheter («DPA-er»), særlig med hensyn til 

forespørsler eller klager fra registrerte i EU om overføring av persondata fra Den europeiske union til driftsansvarlige i 

Japan. Kommisjonen bør også underrettes om alle tegn på at tiltakene truffet av japanske offentlige myndigheter med 

ansvar for forebygging, etterforskning, avsløring eller straffeforfølging av straffbare forhold, eller for nasjonal sikkerhet, 

herunder eventuelle tilsynsorganer, ikke sikrer det nødvendige beskyttelsesnivået. 

179) Medlemsstatene og deres organer skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å overholde EU-institusjonenes 

rettsakter, ettersom disse i prinsippet antas å være lovlige og dermed har rettsvirkning så lenge de ikke er trukket tilbake, 

opphevet innenfor rammen av en opphevingssak eller er erklært ugyldige som følge av en begjæring om 

forhåndsavgjørelse eller en påstand om rettsstridighet. En kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå 

truffet i henhold til artikkel 45 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679 er derfor bindende for alle organer i medlemsstatene 

som den er rettet til, herunder deres uavhengige tilsynsmyndigheter. Som forklart av Domstolen i Schrems-dommen(148) 

og anerkjent i artikkel 58 nr. 5 i forordningen, gjelder samtidig at dersom en personvernmyndighet reiser tvil om, 

herunder ved en klage, hvorvidt en kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå er forenlig med en 

privatpersons grunnleggende rettigheter til personvern og vern av personopplysninger, skal det i nasjonal rett foreligge 

rettsmidler som gjør det mulig å bringe nevnte klagepunkter inn for en nasjonal domstol, som ved tvil skal utsette saken 

og framsette en begjæring om forhåndsavgjørelse for Domstolen(149).  

  

(146) Se fotnote 3 ovenfor. 

(147) Schrems, nr. 76. 

(148) Schrems, nr. 65. 

(149) Schrems, nr. 65. «Det påligger den nasjonale lovgiveren å fastsette rettsmidler som gjør det mulig for den aktuelle nasjonale 

tilsynsmyndigheten å bringe de klagepunktene den anser som velbegrunnede inn for nasjonale domstoler, slik at de, dersom de deler 

myndighetens tvil vedrørende kommisjonsbeslutningens gyldighet, kan framsette en begjæring om forhåndsavgjørelse med henblikk på å 

undersøke beslutningens gyldighet.» 
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6. REGELMESSIG GJENNOMGÅELSE AV KONSTATERINGEN AV TILSTREKKELIG BESKYTTELSESNIVÅ 

180) I henhold til artikkel 45 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679(150), og ettersom beskyttelsesnivået som Japans rettsorden 

sikrer, kan endres, bør Kommisjonen etter å ha truffet denne beslutning regelmessig kontrollere om konstateringen av at 

Japan sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, fremdeles er saklig og rettslig begrunnet. 

181) For dette formål bør denne beslutning gjennomgås første gang innen to år etter at den er trådt i kraft. Etter denne første 

gjennomgåelsen, og avhengig av utfallet, vil Kommisjonen treffe beslutning i nært samråd med komiteen nedsatt ved 

artikkel 93 nr. 1 i GDPR om hvorvidt den toårige syklusen bør beholdes. I alle tilfeller bør etterfølgende gjennomgåelser 

finne sted minst hvert fjerde år(151). Gjennomgåelsen skal dekke alle aspekter av denne beslutnings virkemåte, særlig 

anvendelsen av de utfyllende reglene (med særlig fokus på vern ved videreoverføring), anvendelsen av reglene for 

samtykke, herunder ved tilbakekalling, effektiviteten i utøvelsen av individuelle rettigheter, samt begrensningene og 

garantiene med hensyn til offentlige myndigheters tilgang, herunder klagemekanismen som fastsatt i vedlegg II til denne 

beslutning. Den bør også omfatte effektiviteten ved tilsyn og håndheving med hensyn til reglene som gjelder både for 

PIHBO-er og på området strafferettslig håndheving og nasjonal sikkerhet. 

182) For å gjennomføre gjennomgåelsen bør Kommisjonen ha møter med PPC, eventuelt sammen med andre japanske 

myndigheter med ansvar for offentlige myndigheters tilgang, herunder relevante tilsynsorganer. Møtet bør være åpent 

for representanter for medlemmene av Det europeiske personvernråd (EDPB). Innenfor rammen av den felles 

gjennomgåelsen bør Kommisjonen anmode PPC om å framlegge omfattende opplysninger om alle forhold som er 

relevante for konstateringen av tilstrekkelig beskyttelsesnivå, herunder begrensningene og garantiene som gjelder 

offentlige myndigheters tilgang(152). Kommisjonen bør også be om forklaringer på eventuelle opplysninger den har 

mottatt som er relevante for denne beslutning, herunder offentlige rapporter fra japanske myndigheter eller andre berørte 

parter i Japan, EDPB, enkeltstående personvernmyndigheter, grupper i sivilsamfunnet, medierapporter eller andre 

tilgjengelige informasjonskilder. 

183) Kommisjonen bør på grunnlag av den felles gjennomgåelsen utarbeide en offentlig rapport som skal framlegges for 

Europaparlamentet og Rådet. 

7. MIDLERTIDIG OPPHEVING AV BESLUTNINGEN OM TILSTREKKELIG BESKYTTELSESNIVÅ 

184) Dersom Kommisjonen på grunnlag av regelmessige og særskilte kontroller eller annen tilgjengelig informasjon 

konkluderer med at det beskyttelsesnivået som Japans rettsorden sikrer, ikke lenger i hovedtrekk tilsvarer 

beskyttelsesnivået i Den europeiske union, bør den underrette vedkommende japanske myndigheter om dette og anmode 

om at det treffes egnede tiltak innen en fastsatt, rimelig tidsramme. Dette omfatter regler som gjelder for både 

driftsansvarlige og japanske offentlige myndigheter med ansvar for strafferettslig håndheving eller nasjonal sikkerhet. 

For eksempel vil en slik framgangsmåte bli utløst dersom videreoverføring, herunder på grunnlag av beslutninger truffet 

av PPC i henhold til artikkel 24 i APPI om anerkjennelse av at en tredjestat har et tilsvarende beskyttelsesnivå som det 

som garanteres i Japan, ikke lenger vil bli utført i henhold til garantier som sikrer fortsatt vern i henhold til artikkel 44 i 

GDPR. 

185) Dersom vedkommende japanske myndigheter etter det angitte tidsrommet ikke på tilfredsstillende måte klarer å 

dokumentere at denne beslutning fortsatt er basert på et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, bør Kommisjonen i henhold til 

artikkel 45 nr. 5 i forordning (EU) 2016/679 innlede prosedyren som fører fram til en delvis eller fullstendig midlertidig 

oppheving eller oppheving av denne beslutning. Alternativt bør Kommisjonen innlede prosedyren for å endre denne 

beslutning, særlig ved å gjøre dataoverføringer gjenstand for ytterligere vilkår, eller ved å begrense konstateringen av at 

beskyttelsesnivået er tilstrekkelig til bare å gjelde dataoverføringer som sikrer fortsatt vern i henhold til artikkel 44 i 

GDPR.  

  

(150) I samsvar med artikkel 45 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679 skal det i gjennomføringsrettsaktene «fastsettes en mekanisme for 

regelmessig gjennomgåelse, som skal foretas minst hvert fjerde år, der det skal tas hensyn til all relevant utvikling i tredjestaten eller den 

internasjonale organisasjonen». 

(151) Artikkel 45 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679 fastsetter at en regelmessig gjennomgåelse skal finne sted minst hvert fjerde år. Se også 

EDPB, Adequacy Referential, WP 254 rev. 01. 

(152) Se også vedlegg II avsnitt IV: «Innenfor rammen av den regelmessige gjennomgåelsen av beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, 

vil PPC og Europakommisjonen utveksle opplysninger om behandlingen av data i henhold til vilkårene i konstateringen av tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå, herunder de som er fastsatt i denne redegjørelsen.» 
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186) Særlig bør Kommisjonen innlede prosedyren for midlertidig oppheving eller oppheving ved tegn på at de utfyllende 

reglene i vedlegg I ikke oppfylles av driftsansvarlige som mottar persondata i henhold til denne beslutning, og/eller ikke 

håndheves effektivt, eller at de japanske myndighetene ikke overholder redegjørelsene, garantiene og de forpliktende 

tilsagnene i vedlegg II til denne beslutning. 

187) Kommisjonen bør også vurdere å innlede prosedyren som fører til endring, midlertidig oppheving eller oppheving av 

denne beslutning dersom vedkommende japanske myndigheter i forbindelse med den felles gjennomgåelsen eller på 

annen måte unnlater å gi den informasjonen eller de forklaringene som er nødvendige for å vurdere nivået for vern av 

persondata som overføres fra Den europeiske union til Japan, eller for å vurdere samsvaret med denne beslutning. I 

denne forbindelse bør Kommisjonen ta hensyn til i hvilket omfang den relevante informasjonen kan innhentes fra andre 

kilder. 

188) I behørig begrunnede hastetilfeller, for eksempel en risiko for alvorlig overtredelse av registrertes rettigheter, bør 

Kommisjonen vurdere å treffe en beslutning om midlertidig oppheving eller oppheving av denne beslutning, som bør få 

anvendelse umiddelbart, i samsvar med artikkel 93 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679 sammenholdt med artikkel 8 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(153). 

8. AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER 

189) Det europeiske personvernråd offentliggjorde sin uttalelse(154), og det er tatt hensyn til den ved utarbeidingen av denne 

beslutning. 

190) Europaparlamentet har vedtatt en resolusjon om strategi for digital handel som oppfordrer Kommisjonen til å prioritere 

og påskynde vedtakelsen av beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå med viktige handelspartnere i henhold til 

vilkårene fastsatt i forordning (EU) 2016/679, som en viktig mekanisme for å verne overføringen av persondata fra Den 

europeiske union(155). Europaparlamentet har også vedtatt en resolusjon om tilstrekkeligheten av det vernet av 

persondata som Japan gir(156). 

191) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 93 nr. 1 i den generelle 

personvernforordningen (GDPR). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. I henhold til artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679 sikrer Japan et tilstrekkelig nivå for vern av persondata som overføres 

fra Den europeiske union til driftsansvarlige som håndterer personopplysninger i Japan, og som er underlagt loven om vern av 

personopplysninger, supplert med de utfyllende reglene fastsatt i vedlegg I, sammen med de offisielle redegjørelsene, 

garantiene og forpliktende tilsagnene i vedlegg II.  

  

(153) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(154) «Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in 

Japan», vedtatt 5. desember 2018. 

(155) Europaparlamentets resolusjon av 12. desember 2017 med tittelen «Towards a digital trade strategy» (2017/2065(INI)). Se særlig nr. 8 

(«…minner om at persondata kan overføres til tredjestater uten bruk av generelle ordninger i handelsavtaler dersom kravene – både nå 

og i framtiden – nedfelt i […] kapittel V i forordning (EU) 2016/679 er oppfylt; anerkjenner at beslutninger om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå, herunder delvise og sektorspesifikke beslutninger, utgjør en grunnleggende ordning med hensyn til vern av overføring 

av persondata fra EU til en tredjestat; bemerker at EU bare har truffet beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå med fire av sine 20 

største handelspartnere …») og nr. 9 («oppfordrer Kommisjonen til å prioritere og påskynde vedtakelsen av beslutninger om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå, forutsatt at tredjestatene som følge av sine nasjonale lover eller sine internasjonale forpliktelser sikrer et 

beskyttelsesnivå som i «hovedtrekk tilsvarer» det som garanteres i EU …»). 

(156) Europaparlamentets resolusjon av 13. desember 2018 med tittelen «Adequacy of the protection of personal data afforded by Japan» 

(2018/2979(RSP)). 
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2. Denne beslutning omfatter ikke persondata som overføres til mottakere som hører inn under én av følgende kategorier, i 

den grad alle eller deler av formålene med behandlingen av persondataene tilsvarer ett av de oppførte formålene, henholdsvis 

a) kringkastingsinstitusjoner, avisutgivere, kommunikasjonsbyråer eller andre presseorganisasjoner (herunder privatpersoner 

som utfører pressevirksomhet som sin virksomhet) i den grad de behandler persondata for presseformål, 

b) personer som er profesjonelle skribenter, i den grad dette omfatter persondata, 

c) universiteter og andre organisasjoner eller grupper med sikte på vitenskapelige studier, eller enhver person som tilhører en 

slik organisasjon eller gruppe, i den grad de behandler persondata med henblikk på vitenskapelige studier, 

d) religiøse organer i den grad de behandler persondata i forbindelse med religiøs virksomhet (herunder all tilknyttet 

virksomhet), og 

e) politiske organer i den grad de behandler persondata i forbindelse med politisk virksomhet (herunder all tilknyttet 

virksomhet). 

Artikkel 2 

Dersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene for å beskytte privatpersoner i forbindelse med behandling av deres 

persondata, utøver sin myndighet i henhold til artikkel 58 i forordning (EU) 2016/679, og dette fører til en midlertidig 

innstilling av eller et endelig forbud mot datastrømmer til en bestemt driftsansvarlig i Japan innenfor virkeområdet fastsatt i 

artikkel 1, skal den berørte medlemsstaten omgående underrette Kommisjonen. 

Artikkel 3 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke anvendelsen av den rettslige rammen som denne beslutning bygger på, herunder 

vilkårene for videreoverføringer, med henblikk på å vurdere om Japan fortsatt sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som 

definert i artikkel 1. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der kommisjonen for vern av personopplysninger 

eller en annen vedkommende japansk myndighet ikke klarer å sikre samsvar med den rettslige rammen som denne beslutning 

bygger på. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at offentlige japanske myndigheter griper 

inn i den enkeltes rett til vern av egne persondata utover det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt 

rettslig vern mot slike inngrep. 

4. Senest to år fra den datoen denne beslutning er meddelt medlemsstatene og deretter minst hvert fjerde år, skal 

Kommisjonen vurdere konklusjonene i artikkel 1 nr. 1 på grunnlag av all tilgjengelig informasjon, herunder informasjon mottatt 

som ledd i den felles gjennomgåelsen som er utført sammen med de relevante japanske myndighetene. 

5. Dersom Kommisjonen ser tegn til at det ikke lenger kan sikres et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, skal Kommisjonen 

underrette vedkommende japanske myndigheter. Den kan om nødvendig beslutte å midlertidig oppheve, endre eller oppheve 

denne beslutning eller begrense dens virkeområde, særlig dersom det finnes tegn på at 

a) driftsansvarlige i Japan som har mottatt persondata fra Den europeiske union i henhold til denne beslutning, ikke oppfyller 

de ytterligere garantiene fastsatt i de utfyllende reglene i vedlegg I til denne beslutning, eller at tilsynet og håndhevingen 

med hensyn til dette er utilstrekkelig, 

b) japanske offentlige myndigheter ikke retter seg etter redegjørelsene, garantiene og de forpliktende tilsagnene i vedlegg II til 

denne beslutning, herunder vilkårene og begrensningene for innsamling av og tilgang til persondata som er overført i 

henhold til denne beslutning, av japanske offentlige myndigheter med henblikk på strafferettslig håndheving eller formål 

knyttet til nasjonal sikkerhet.  
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Kommisjonen kan også framlegge utkast til tiltak dersom japanske myndigheters manglende samarbeidsvilje hindrer 

Kommisjonen i å fastslå om konklusjonene i artikkel 1 nr. 1 i denne beslutning er berørt. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Věra JOUROVÁ 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 1 

UTFYLLENDE REGLER I HENHOLD TIL LOV OM VERN AV PERSONOPPLYSNINGER FOR HÅNDTERING AV 

PERSONDATA SOM OVERFØRES FRA EU PÅ GRUNNLAG AV EN BESLUTNING OM TILSTREKKELIG 

BESKYTTELSESNIVÅ 

Innholdsfortegnelse 

(1) Personopplysninger som krever særlig aktsomhet (lovens artikkel 2 nr. 3) ...............................................................  1437 

(2) Lagrede persondata (lovens artikkel 2 nr. 7) .............................................................................................................  1438 

(3) Fastsettelse av et bruksformål, begrensning på grunn av et bruksformål (lovens artikkel 15 nr. 1, artikkel 16  

nr. 1 og artikkel 26 nr. 1 og 3) ...................................................................................................................................  

1439 

(4) Begrensning av levering til en tredjepart i en fremmed stat (lovens artikkel 24 samt artikkel 11-2 i reglene) ..........  1440 

(5) Anonymt behandlede opplysninger (lovens artikkel 2 nr. 9 og artikkel 36 nr. 1 og 2) ..............................................  1440 

[Definisjoner] 

«Loven» Lov om vern av personopplysninger (lov nr. 57 av 2003). 

«Departementsdekret» Departementsdekret om håndheving av loven om vern av personopplysninger 

(departementsdekret nr. 507 av 2003). 

«Regler» Håndhevingsregler for loven om vern av personopplysninger (regler fra kommisjonen for vern 

av personopplysninger, nr. 3 av 2016). 

«Retningslinjer for almin-

nelige regler» 

Retningslinjer for loven om vern av personopplysninger (bind om alminnelige regler) (Melding 

nr. 65 av 2015 fra kommisjonen for vern av personopplysninger). 

«EU» Den europeiske union, herunder dens medlemsstater, og i lys av EØS-avtalen, Island, 

Liechtenstein og Norge. 

«GDPR» Europaparlaments- og rådsforordning om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling 

av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning). 

«Beslutning om tilstrek-

kelig beskyttelsesnivå» 

Europakommisjonens beslutning om at en tredjestat eller et territorium i denne tredjestaten osv. 

sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av persondata i samsvar med artikkel 45 i GDPR. 

Med henblikk på å foreta en gjensidig og smidig overføring av persondata mellom Japan og EU, utpekte kommisjonen for vern 

av personopplysninger EU som en fremmed stat som oppretter et system for vern av personopplysninger, som anses å ha 

tilsvarende standarder som i Japan med hensyn til vern av en persons rettigheter og interesser basert på lovens artikkel 24, og 

Europakommisjonen besluttet samtidig at Japan sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av persondata i henhold til artikkel 45 i 

GDPR. 

Med dette vil det bli foretatt gjensidig og smidig overføring av persondata mellom Japan og EU på en måte som sikrer et høyt 

nivå for vern av en persons rettigheter og interesser. For å sikre et slikt høyt nivå for vern av personopplysninger som mottas fra 

EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og på bakgrunn av det faktum at det, til tross for en høy grad 

av tilnærming mellom de to systemene, finnes enkelte relevante forskjeller, har kommisjonen for vern av personopplysninger 

vedtatt disse utfyllende reglene, basert på bestemmelsene i loven om gjennomføring osv. av samarbeid med myndighetene i 

andre stater, med sikte på å sikre hensiktsmessig håndtering av personopplysninger som mottas fra EU på grunnlag av en 

beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå av en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, samt korrekt og effektiv 

gjennomføring av forpliktelsen fastsatt i slike regler(1).  

  

(1) Lovens artikkel 4, 6, 8, 24, 60 og 78, samt artikkel 11 i reglene. 
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Særlig fastsetter lovens artikkel 6 myndigheten til å treffe nødvendige regelverkstiltak og andre tiltak med sikte på å sikre 

styrket vern av personopplysninger og utforme et system for personopplysninger som er forenlig med internasjonale standarder, 

gjennom strengere regler som utfyller og går lenger enn dem som er fastsatt i loven og departementsdekretet. Derfor bør 

kommisjonen for vern av personopplysninger i egenskap av å være vedkommende myndighet med ansvar for den generelle 

anvendelsen av loven, ha myndighet til å fastsette strengere regler i samsvar med lovens artikkel 6, ved å utforme disse 

utfyllende reglene som sikrer et høyere nivå for vern av en privatpersons rettigheter og interesser når det gjelder håndtering av 

persondata som mottas fra EU, på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, herunder med hensyn til 

definisjonen av personopplysninger som krever særlig aktsomhet i henhold til lovens artikkel 2 nr. 3 og lagrede data i henhold 

til lovens artikkel 2 nr. 7 (herunder med hensyn til relevant lagringstid). 

På bakgrunn av dette er de utfyllende reglene bindende for en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger og som mottar 

persondata som er overført fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og vedkommende er dermed 

forpliktet til å oppfylle dem. Alle rettigheter og forpliktelser utgjør rettslig bindende regler, og som sådan håndheves de av 

kommisjonen for vern av personopplysninger på samme måte som bestemmelsene i loven som de utfyller, med strengere 

og/eller nærmere regler. I tilfelle overtredelse av rettighetene og forpliktelsene som følger av de utfyllende reglene, kan 

privatpersoner også få erstatning gjennom domstolene på samme måte som med hensyn til bestemmelsene i loven som de 

utfyller med strengere og/eller nærmere regler. 

Når det gjelder kommisjonen for vern av personopplysningers håndheving dersom en driftsansvarlig som håndterer 

personopplysninger ikke oppfyller en eller flere forpliktelser i henhold til de utfyllende reglene, har kommisjonen for vern av 

personopplysninger myndighet til å treffe tiltak i henhold til lovens artikkel 42. Når det generelt gjelder personopplysninger 

som mottas fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil mangel på tiltak uten berettiget grunn(2) 

fra en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger i samsvar med lovens artikkel 42 nr. 1, anses som en alvorlig 

overtredelse som innebærer en overhengende fare for en privatpersons rettigheter og interesser i henhold til lovens artikkel 42 

nr. 2. 

1) Personopplysninger som krever særlig aktsomhet (lovens artikkel 2 nr. 3) 

Lovens artikkel 2 (nr. 3) 

3) Med «personopplysninger som krever særlig aktsomhet» i denne loven menes personopplysninger som består av en 

registrerts rase, tro, sosiale status, sykehistorie, strafferegister, om vedkommende har lidt skade som følge av lovbrudd 

eller andre beskrivelser osv. som i henhold til departementsdekret er de beskrivelsene som krever håndtering med 

særlig aktsomhet slik at de ikke forårsaker urimelig forskjellsbehandling, krenkelse eller andre ulemper for den 

registrerte. 

Artikkel 2 i departementsdekretet 

De beskrivelsene osv. som er fastsatt i departementsdekretet i henhold til lovens artikkel 2 nr. 3, skal være de beskrivelsene 

osv. som inneholder noen av de forholdene som er angitt i det følgende (unntatt de som hører inn under en registrerts 

sykehistorie eller strafferegister): 

i) Nedsatte fysiske funksjonsevner, nedsatte intellektuelle funksjonsevner, nedsatte mentale funksjonsevner (herunder 

utviklingshemninger) eller andre former for nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne som er fastsatt i reglene til 

kommisjonen for vern av personopplysninger. 

ii) Resultatene av en legekontroll eller annen undersøkelse (heretter kalt «legekontroll osv.») av en registrert med sikte på 

forebygging og tidlig påvisning av sykdom foretatt av en lege eller annen person som utøver virksomhet knyttet til 

medisin (heretter kalt «lege osv.»). 

iii) Det faktum at en registrert har fått veiledning for å forbedre sin mentale og fysiske tilstand, eller legehjelp eller en 

resept fra en lege osv. på grunnlag av resultatene av en legekontroll osv. eller på grunn av sykdom, skade eller andre 

mentale eller fysiske endringer. 

iv) Det faktum at arrestasjon, ransaking, beslagleggelse, fengslig forvaring, innledet straffeforfølging eller andre 

prosedyrer i forbindelse med en straffesak er utført overfor en registrert som mistenkt eller saksøkt. 

  

  

(2) Berettiget grunn skal forstås som en hendelse av ekstraordinær art utenfor den driftsansvarlige som håndterer personopplysningers kontroll, 

og som ikke med rimelighet kan forutses (for eksempel naturkatastrofer), eller der nødvendigheten av å treffe tiltak i forbindelse med en 

anbefaling som er utstedt av kommisjonen for vern av personopplysninger i henhold til lovens artikkel 42 nr. 1, ikke lenger er til stede 

fordi den driftsansvarlige som håndterer personopplysninger, har truffet alternative tiltak som fullt ut avhjelper overtredelsen. 
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v) Det faktum at en undersøkelse, et tiltak med sikte på overvåking og vern, et rettsmøte og en beslutning, et 

vernetiltak eller gjennomføring av andre prosedyrer knyttet til vern av en mindreårig er iverksatt eller truffet 

overfor en registrert som ungdomskriminell eller som mistenkt for dette i henhold til artikkel 3 nr. 1 i loven om 

ungdomskriminelle. 

Artikkel 5 i reglene 

Nedsatte fysiske og mentale funksjonsevner fastsatt i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger i henhold til 

artikkel 2 punkt i) i departementsdekretet, skal være de nedsatte funksjonsevnene som er angitt i det følgende: 

i) Nedsatte fysiske funksjonsevner angitt i en vedlagt tabell i loven om velferd for personer med nedsatt fysisk 

funksjonsevne (lov nr. 283 av 1949). 

ii) Nedsatte intellektuelle funksjonsevner nevnt i henhold til loven om velferd for personer med nedsatt intellektuell 

funksjonsevne (lov nr. 37 av 1960). 

iii) Nedsatte mentale funksjonsevner nevnt i henhold til loven om mental helse og velferd for personer med nedsatt 

mental funksjonsevne (lov nr. 123 av 1950) (herunder utviklingshemninger fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i loven om støtte 

til personer med utviklingshemninger, unntatt nedsatte intellektuelle funksjonsevner i henhold til loven om velferd for 

personer med nedsatt intellektuell funksjonsevne). 

iv) Sykdommer som det ikke finnes noen etablert behandling for, eller andre særskilte sykdommer hvis alvorsgrad er 

fastsatt ved departementsdekret i henhold til artikkel 4 nr. 1 i loven om omfattende støtte i det daglige og sosiale liv 

for personer med nedsatt funksjonsevne (lov nr. 123 av 2005), er likeverdig med dem som er fastsatt av ministeren for 

helse, arbeid og velferd i henhold til nevnte nummer. 

Dersom persondata som mottas fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, inneholder opplysninger 

om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle legning eller fagforeningsmedlemskap, som er definert som særlige 

kategorier av personopplysninger i henhold til GDPR, skal driftsansvarlige som håndterer personopplysninger, håndtere slike 

persondata på samme måte som personopplysninger som krever særlig aktsomhet i henhold til lovens artikkel 2 nr. 3. 

2) Lagrede persondata (lovens artikkel 2 nr. 7) 

Lovens artikkel 2 (nr. 7) 

7) Med «lagrede persondata» i denne loven menes persondata som en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger 

har myndighet til å utlevere, rette, tilføye eller slette innhold fra eller i, avslutte bruken av, slette og avslutte levering 

til tredjepart av, og som verken er data som i henhold til et departementsdekret sannsynligvis vil være til skade for den 

offentlige eller annen interesse dersom deres forekomst eller fravær blir kjent, eller data som skal slettes innen et 

tidsrom på høyst ett år fastsatt ved departementsdekret. 

Artikkel 4 i departementsdekretet 

De dataene som er fastsatt ved departementsdekret i henhold til artikkel 2 nr. 7, skal være følgende: 

i) De dataene hvor det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil være til skade for en 

registrerts eller tredjeparts liv, fysiske integritet eller eiendom. 

ii) De dataene hvor det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil oppmuntre til eller 

foranledige en ulovlig eller urettmessig handling. 

iii) De dataene hvor det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil undergrave den 

nasjonale sikkerheten, ødelegge et tillitsforhold til en annen stat eller en internasjonal organisasjon, eller ha ugunstig 

virkning i forhandlinger med en annen stat eller en internasjonal organisasjon. 

iv) De dataene hvor det, dersom disse persondataenes forekomst eller fravær blir kjent, muligvis vil være til hinder for 

opprettholdelsen av den offentlige sikkerhet og orden, for eksempel forebygging, bekjempelse og etterforskning av 

kriminalitet. 

Artikkel 5 i departementsdekretet 

Et tidsrom fastsatt ved departementsdekret i henhold til lovens artikkel 2 nr. 7, skal være seks måneder. 
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Persondata som mottas fra EU på bakgrunn av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, skal håndteres som lagrede 

persondata i henhold til lovens artikkel 2 nr. 7, uavhengig av tidsrommet som de skal slettes innenfor. 

Dersom persondata som mottas fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, hører inn under 

persondata som i henhold til departementsdekret «sannsynligvis vil være til skade for den offentlige eller annen interesse 

dersom deres forekomst eller fravær blir kjent», kreves det ikke at slike data håndteres som lagrede persondata (se artikkel 4 i 

departementsdekretet, Retningslinjer for alminnelige regler, «2-7. Lagrede persondata»). 

3) Fastsettelse av et bruksformål, begrensning på grunn av et bruksformål (lovens artikkel 15 nr. 1, artikkel 16 nr. 1 og artikkel 

26 nr. 1 og 3) 

Lovens artikkel 15 (nr. 1) 

1) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, skal ved håndtering av personopplysninger angi formålet med å 

bruke personopplysningene (heretter kalt et «bruksformål») så klart som mulig. 

Lovens artikkel 16 (nr. 1) 

1) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, skal ikke håndtere personopplysninger utover det nødvendige 

omfang for å oppnå et bruksformål angitt i samsvar med bestemmelsene i foregående artikkel uten å innhente samtykke 

på forhånd fra en registrert. 

Lovens artikkel 26 (nr. 1 og 3) 

1) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, skal ved mottak av persondata fra en tredjepart bekrefte de 

forholdene som er fastsatt i det følgende, i samsvar med reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger: 

(utelatt) 

i) (utelatt) 

ii) Omstendigheter der nevnte persondata er innhentet av nevnte tredjepart. 

3) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, skal etter å ha gitt bekreftelsene i henhold til bestemmelsene i 

nr. 1, i samsvar med reglene fastsatt av kommisjonen for vern av personopplysninger, registrere datoen den mottok 

persondataene, omstendighetene ved nevnte bekreftelse og andre forhold fastsatt i reglene fastsatt av kommisjonen for 

vern av personopplysninger. 

Dersom driftsansvarlige som håndterer personopplysninger, håndterer personopplysninger utover det nødvendige omfang for å 

oppnå et bruksformål angitt i henhold til lovens artikkel 15 nr. 1, skal de innhente samtykke fra den aktuelle registrerte på 

forhånd (lovens artikkel 16 nr. 1). Dersom driftsansvarlige som håndterer personopplysninger, mottar persondata fra en 

tredjepart, skal de i henhold til reglene bekrefte forhold som f.eks. de omstendighetene der nevnte persondata er innhentet av 

nevnte tredjepart, og registrere slike forhold (lovens artikkel 26 nr. 1 og 3). 

Dersom en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, mottar persondata fra EU på grunnlag av en beslutning om 

tilstrekkelig beskyttelsesnivå, skal omstendighetene knyttet til innhentingen av nevnte persondata, som skal bekreftes og 

registreres som fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 3, omfatte det bruksformålet som de ble mottatt fra EU for. 

Dersom en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, mottar persondata fra en annen driftsansvarlig som håndterer 

personopplysninger, som tidligere er overført fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, skal 

omstendighetene knyttet til innhentingen av disse persondataene, som skal bekreftes og registreres i henhold til artikkel 26 nr. 1 

og 3, på samme måte omfatte det bruksformålet som de ble mottatt for. 

I de ovennevnte tilfellene er den driftsansvarlige som håndterer personopplysninger, forpliktet til å angi formålet med å bruke 

de nevnte persondataene innenfor rammen av det bruksformålet som dataene opprinnelig eller senere ble mottatt for, som 

bekreftet og registrert i samsvar med artikkel 26 nr. 1 og 3, og til å bruke disse dataene innenfor den nevnte rammen (som 

fastsatt i lovens artikkel 15 nr. 1 og artikkel 16 nr. 1).  
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4) Begrensning av levering til en tredjepart i en fremmed stat (lovens artikkel 24 samt artikkel 11-2 i reglene) 

Lovens artikkel 24 

En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, unntatt i de tilfellene som er definert i hvert av punktene i nr. 1 i 

foregående artikkel, skal ved levering av persondata til en tredjepart (bortsett fra dersom denne oppretter et system som er i 

samsvar med standarder som i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger er fastsatt som nødvendige for 

kontinuerlig å kunne treffe tiltak som tilsvarer det som en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger skal treffe med 

hensyn til håndtering av persondata i samsvar med bestemmelsene i dette avsnitt; heretter kalt det samme i denne artikkel) i 

en fremmed stat (dvs. en stat eller region som ligger utenfor Japans territorium; heretter kalt det samme) (unntatt de som er 

fastsatt i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger som en fremmed stat som oppretter et system for vern av 

personopplysninger, som anses å ha tilsvarende standarder som i Japan med hensyn til vern av en privatpersons rettigheter 

og interesser; heretter kalt det samme i denne artikkel), på forhånd innhente samtykke fra en registrert om at han/hun 

godkjenner levering til en tredjepart i en fremmed stat. I så fall får bestemmelsene i foregående artikkel ikke anvendelse. 

Artikkel 11-2 i reglene 

Standardene fastsatt i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger i henhold til lovens artikkel 24 skal oppfylle 

hvert av følgende punkter: 

i) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger og en person som mottar persondata, har med hensyn til 

vedkommende mottakers håndtering av persondataene, sikret gjennomføring av tiltak i samsvar med innholdet i 

bestemmelsene i lovens kapittel IV avsnitt 1 ved hjelp av en hensiktsmessig og rimelig metode. 

ii) En person som mottar persondata, er anerkjent på grunnlag av en internasjonal ramme for håndtering av 

personopplysninger. 

Dersom en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger, leverer til en tredjepart i en fremmed stat persondata som den har 

mottatt fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, skal den på forhånd innhente samtykke fra en 

registrert om at han/hun godkjenner levering til en tredjepart i en fremmed stat i henhold til lovens artikkel 24, etter å ha fått 

nødvendige opplysninger om omstendighetene rundt overføringen slik at den registrerte kan treffe en beslutning om sitt 

samtykke, med unntak av tilfeller som hører inn under ett av følgende punkter i)-iii): 

i) Dersom tredjeparten er i en stat som i reglene er fastsatt som en fremmed stat som oppretter et system for vern av 

personopplysninger, som anses å ha tilsvarende standarder som i Japan med hensyn til vern av en persons rettigheter og 

interesser. 

ii) Dersom en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger og tredjeparten som mottar persondata, i forbindelse med 

tredjepartens håndtering av persondata sammen har gjennomført tiltak som gir et tilsvarende beskyttelsesnivå som loven, 

sammenholdt med disse reglene, ved hjelp av en hensiktsmessig og rimelig metode (dvs. en kontrakt, andre former for 

bindende avtaler eller bindende ordninger innenfor et konsern). 

iii) I tilfeller som hører inn under hvert punkt i lovens artikkel 23 nr. 1. 

5) Anonymt behandlede opplysninger (lovens artikkel 2 nr. 9 og artikkel 36 nr. 1 og 2) 

Lovens artikkel 2 (nr. 9) 

9) Med «anonymt behandlede opplysninger» i denne loven menes opplysninger om en privatperson som framkommer ved 

å behandle personopplysninger slik at det verken er mulig å identifisere en konkret person ved å treffe tiltak beskrevet i 

hvert av de følgende punktene i samsvar med inndelingen av personopplysninger fastsatt i hvert av punktene, eller å 

gjenopprette personopplysningene. 
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i) Personopplysninger som hører inn under nr. 1 punkt i). 

Slette en del av beskrivelsene osv. i de nevnte personopplysningene (herunder erstatte den nevnte delen av 

beskrivelsene osv. med andre beskrivelser osv. ved hjelp av en metode uten regelmessighet som kan gjenopprette 

den nevnte delen av beskrivelsene osv.). 

ii) Personopplysninger som hører inn under nr. 1 punkt ii). 

Slette alle individuelle identifikasjonskoder i de nevnte personopplysningene (herunder erstatte de nevnte 

individuelle identifikasjonskodene med andre beskrivelser osv. ved hjelp av en metode uten regelmessighet som kan 

gjenopprette de nevnte personlige identifikasjonskodene). 

 

Lovens artikkel 36 (nr. 1) 

1) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger og har generert anonymt behandlede opplysninger (begrenset til 

dem som utgjør en database med anonymt behandlede opplysninger osv.; heretter kalt det samme), skal behandle 

personopplysninger i samsvar med standardene som i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger er 

fastsatt som nødvendige for å gjøre det umulig å identifisere en konkret person og gjenopprette personopplysningene 

som brukes i produksjonen. 

Artikkel 19 i reglene 

Standardene fastsatt i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger i henhold til lovens artikkel 36 nr. 1 skal 

være følgende: 

i) Slette hele eller deler av de beskrivelsene osv. som kan identifisere en konkret person i personopplysningene (herunder 

erstatte slike beskrivelser osv. med andre beskrivelser osv. ved hjelp av en metode uten regelmessighet som kan 

gjenopprette hele eller deler av beskrivelsene osv.). 

ii) Slette alle individuelle identifikasjonskoder i personopplysningene (herunder erstatte slike koder med andre 

beskrivelser osv. ved hjelp av en metode uten regelmessighet som kan gjenopprette de individuelle 

identifikasjonskodene). 

iii) Slette de kodene (begrenset til de kodene som gjensidig knytter sammen flere opplysninger som faktisk håndteres av 

en driftsansvarlig som håndterer personopplysninger) som knytter sammen personopplysninger og opplysninger som 

er framkommet ved å ha truffet tiltak med hensyn til personopplysningene (herunder erstatte de nevnte kodene med 

disse andre kodene som ikke kan knytte sammen de nevnte personopplysningene og opplysningene som er 

framkommet ved å ha truffet tiltak med hensyn til de nevnte personopplysningene, ved hjelp av en metode uten 

regelmessighet som kan gjenopprette de nevnte kodene). 

iv) Slette særegne beskrivelser osv. (herunder erstatte slike beskrivelser osv. med andre beskrivelser osv. ved hjelp av en 

metode uten regelmessighet som kan gjenopprette de særegne beskrivelsene osv.). 

v) I tillegg til tiltakene angitt i hvert av de foregående punktene, treffe egnede tiltak på grunnlag av resultatene fra 

undersøkelsen av attributter osv. for databasen med personopplysninger osv., for eksempel forskjellen mellom 

beskrivelser osv. i personopplysninger og beskrivelser osv. i andre personopplysninger som utgjør databasen med 

personopplysninger osv. som inneholder nevnte personopplysninger. 

 

Lovens artikkel 36 (nr. 2) 

2) En driftsansvarlig som håndterer personopplysninger og har generert anonymt behandlede opplysninger, skal i 

samsvar med standardene som i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger er fastsatt som nødvendige 

for å hindre lekkasje av opplysninger knyttet til disse beskrivelsene osv. og individuelle identifikasjonskoder som er 

slettet fra personopplysninger som brukes til å generere de anonymt behandlede opplysningene, og opplysninger 

knyttet til en utført behandlingsmetode i samsvar med bestemmelsene i forrige ledd, treffe tiltak med sikte på 

sikkerhetskontroll av slike opplysninger. 

Artikkel 20 i reglene 

Standardene fastsatt i reglene til kommisjonen for vern av personopplysninger i henhold til lovens artikkel 36 nr. 2, skal 

være følgende: 
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i) Klart definere myndigheten og ansvaret for en person som håndterer opplysninger knyttet til disse beskrivelsene osv. 

og individuelle identifikasjonskoder som er slettet fra personopplysninger som brukes til å generere anonymt 

behandlede opplysninger, og opplysninger knyttet til en utført behandlingsmetode i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 36 nr. 1 (begrenset til dem som kan gjenopprette personopplysningene ved bruk av slike tilknyttede 

opplysninger) (i denne artikkel heretter kalt «opplysninger knyttet til behandlingsmetoden osv.»). 

ii) Fastsette regler og framgangsmåter for håndtering av opplysninger knyttet til behandlingsmetoden osv., 

hensiktsmessig håndtering av opplysninger knyttet til behandlingsmetoden osv. i samsvar med reglene og 

framgangsmåtene, vurdering av håndteringssituasjonen, og på grunnlag av resultatene av denne vurderingen treffe 

nødvendige tiltak for å oppnå forbedringer. 

iii) Treffe nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å hindre at en person uten berettiget myndighet til å håndtere 

opplysninger knyttet til behandlingsmetoden osv., håndterer opplysninger knyttet til behandlingsmetoden osv. 

Personopplysninger som mottas fra EU på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, skal bare anses som 

anonymt behandlede opplysninger i henhold til lovens artikkel 2 nr. 9, dersom den driftsansvarlige som håndterer 

personopplysninger, treffer tiltak som gjør anonymiseringen av personen irreversibel for alle, herunder ved å slette 

opplysninger knyttet til behandlingsmetoden osv. (dvs. opplysninger knyttet til disse beskrivelsene osv. og individuelle 

identifikasjonskoder som er slettet fra personopplysninger som er brukt til å generere anonymt behandlede opplysninger, og 

opplysninger knyttet til en behandlingsmetode som er utført i samsvar med bestemmelsene i lovens artikkel 36 nr. 1 (begrenset 

til dem som kan gjenopprette personopplysningene ved bruk av slike tilknyttede opplysninger). 

 _____  
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VEDLEGG 2 

Hennes Eksellense Věra Jourová, kommissær for justis, forbrukersaker og likestilling i Europakommisjonen 

Deres eksellense 

Jeg gleder meg over de konstruktive drøftingene mellom Japan og Europakommisjonen, som har som formål å skape en ramme 

for gjensidig overføring av persondata mellom Japan og EU. 

På anmodning fra Europakommisjonen til den japanske regjering sender jeg vedlagte dokument, som gir en oversikt over den 

rettslige rammen for japanske myndigheters tilgang til opplysninger. 

Dette dokumentet gjelder mange departementer og organer hos de japanske myndigheter, og med hensyn til dokumentets 

innhold, er de vedkommende departementene og organene (regjeringssekretariatet, den nasjonale politimyndigheten, 

kommisjonen for vern av personopplysninger, innenriks- og kommunikasjonsdepartementet, justisdepartementet, etterretnings-

tjenesten for offentlig sikkerhet og forsvarsdepartementet) ansvarlige for de delene som hører inn under deres respektive 

myndighetsområder. De vedkommende departementene og organene er angitt nedenfor sammen med deres respektive 

underskrifter. 

Kommisjonen for vern av personopplysninger mottar alle forespørsler vedrørende dette dokumentet og vil samordne de 

nødvendige svarene fra de vedkommende departementene og organene. 

Jeg håper dette dokument vil være til hjelp for Europakommisjonens beslutningstaking. 

Jeg setter stor pris på Deres store bidrag i denne saken så langt. 

Med vennlig hilsen 

Yoko Kamikawa 

Justisminister 

Dette dokumentet er utarbeidet av justisdepartementet og følgende berørte departementer og organer: 

Koichi Hamano 

Rådgiver, regjeringssekretariatet 

Schunichi Kuryu 

Generalkommissær for den nasjonale politimyndigheten 

Mari Sonoda 

Generalsekretær i kommisjonen for vern av personopplysninger 

Mitsuru Yasuda 

Viseminister i innenriks- og kommunikasjonsdepartementet 

Seimei Nakagawa 

Etterretningstjenesten for offentlig sikkerhet 

Kenichi Takahashi 

Administrativ viseforsvarsminister  
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14. september 2018 

Japanske offentlige myndigheters innsamling og bruk av personopplysninger med henblikk på strafferettslig 

håndheving og formål knyttet til nasjonal sikkerhet 

Følgende dokument gir en oversikt over den rettslige rammen for japanske offentlige myndigheters innsamling og bruk av 

(elektroniske) personopplysninger med henblikk på strafferettslig håndheving og formål knyttet til nasjonal sikkerhet (heretter 

kalt «offentlige myndigheters tilgang»), særlig når det gjelder tilgjengelig rettslig grunnlag, gjeldende vilkår (begrensninger) og 

garantier, herunder uavhengig tilsyn og muligheter for individuell klageadgang. Denne redegjørelsen er rettet til 

Europakommisjonen med henblikk på å uttrykke det forpliktende tilsagnet og gi garantier for at offentlige myndigheters tilgang 

til personopplysninger som er overført fra EU til Japan, vil være begrenset til det som er nødvendig og rimelig, underlagt 

uavhengig tilsyn, og at berørte personer vil kunne søke erstatning ved eventuell overtredelse av deres grunnleggende rett til 

personvern og vern av personopplysninger. I samsvar med denne redegjørelsen opprettes det også en ny klagemekanisme som 

forvaltes av kommisjonen for vern av personopplysninger (PPC), for å behandle klager fra privatpersoner i EU med hensyn til 

offentlige myndigheters tilgang til deres persondata som er overført fra EU til Japan. 

I. De alminnelige rettsprinsippene som er relevante for offentlige myndigheters tilgang 

Som en utøvelse av offentlig myndighet skal offentlige myndigheters tilgang gjennomføres i fullt samsvar med loven 

(prinsippet om lovlighet). I Japan er personopplysninger i både privat og offentlig sektor vernet gjennom en mekanisme med 

flere nivåer. 

A. Forfatningsmessig ramme og legalitetsprinsippet 

Forfatningens artikkel 13 og rettspraksis anerkjenner retten til personvern som en forfatningsmessig rett. I denne forbindelse har 

høyesterett fastslått at det er naturlig at privatpersoner ikke ønsker at andre skal få kjennskap til deres personopplysninger uten 

god grunn, og at denne forventningen bør beskyttes(1). Ytterligere vern er nedfelt i artikkel 21 nr. 2 i forfatningen, som sikrer 

overholdelse av telekommunikasjonsfortroligheten, og i artikkel 35 i forfatningen, som sikrer retten til ikke å bli gjenstand for 

ransaking og beslagleggelse uten kjennelse, noe som innebærer at innsamling av personopplysninger, herunder innsyn, ved 

tvangsinngrep alltid skal være basert på en rettslig kjennelse. En slik kjennelse kan bare utstedes for etterforskning av et 

allerede begått lovbrudd. Innenfor den rettslige rammen i Japan er derfor innsamling av opplysninger ved tvangsinngrep for 

formål knyttet til (ikke en strafferettslig etterforskning, men) nasjonal sikkerhet ikke tillatt. 

I samsvar med legalitetsprinsippet må dessuten innsamling av opplysninger ved tvangsinngrep være særlig godkjent ved lov. 

Når det gjelder ikke-obligatorisk/frivillig innsamling, innhentes det opplysninger fra en kilde som er fritt tilgjengelig eller 

mottas på grunnlag av en anmodning om frivillig utlevering, dvs. en anmodning som ikke kan håndheves overfor den fysiske 

eller juridiske personen som innehar opplysningene. Dette er imidlertid bare tillatt i den grad den offentlige myndigheten har 

myndighet til å utføre undersøkelsen, gitt at hver offentlige myndighet kan handle bare innenfor sin administrative jurisdiksjon i 

henhold til lovgivningen (uavhengig av om dens virksomhet griper inn i privatpersoners rettigheter eller friheter eller ikke). 

Dette prinsippet gjelder for myndighetens evne til å samle inn personopplysninger. 

B. Særlige regler for vern av personopplysninger 

Lov om vern av personopplysninger (APPI) og lov om vern av personopplysninger som innehas av administrasjonsorganer 

(APPIHAO), som bygger på og forklarer nærmere bestemmelsene i forfatningen, sikrer retten til personopplysninger både i 

privat og offentlig sektor. 

Artikkel 7 i APPI fastsetter at PPC skal utforme den «grunnleggende politikken om vern av personopplysninger» (grunnleggende 

politikk). Den grunnleggende politikken, som er vedtatt ved beslutning truffet av det japanske regjeringskabinett som det sentrale 

organet for den japanske regjering (statsministeren og ministrene), skal fastsette retningslinjer for vern av personopplysninger i 

Japan. På denne måten fungerer PPC, i egenskap av en uavhengig tilsynsmyndighet, som «kommandosentralen» i Japans system 

for vern av personopplysninger. 

Når administrasjonsorganene samler inn personopplysninger, og uavhengig av om det skjer med tvangsinngrep eller ikke, skal 

de i prinsippet(2) oppfylle kravene i APPIHAO. APPIHAO er en allmenn lov som får anvendelse på «admini-

strasjonsorganenes» behandling av «lagrede personopplysninger»(3) (som definert i artikkel 2 nr. 1 i APPIHAO). Den omfatter 

derfor også databehandling på området strafferettslig håndheving og nasjonal sikkerhet. Blant de offentlige myndighetene som 

  

(1) Høyesterett, dom av 12. september 2003 (2002 (Ju) nr. 1656). 

(2) Med hensyn til unntak som gjelder kapittel 4 i APPIHAO, se side 16 nedenfor. 

(3) Med «lagrede personopplysninger» i artikkel 2 nr. 5 i APPIHAO menes personopplysninger som er utarbeidet eller innhentet av en 

ansatt i et administrasjonsorgan som en del av vedkommendes oppgaver, og som innehas av nevnte administrasjonsorgan for 

organisatorisk bruk av dets ansatte. 
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har myndighet til å gjennomføre offentlige myndigheters tilgang, er alle myndigheter, unntatt prefekturpolitiet, nasjonale 

statlige myndigheter som hører inn under definisjonen «administrasjonsorganer». Prefekturpolitiets håndtering av 

personopplysninger reguleres gjennom prefekturbestemmelser(4) som fastsetter prinsipper for vern av personopplysninger, 

rettigheter og forpliktelser som tilsvarer APPIHAO. 

II. Offentlige myndigheters tilgang med henblikk på strafferettslig håndheving 

A) Rettslig grunnlag og begrensninger 

1) Innsamling av personopplysninger ved tvangsinngrep 

(a) Rettslig grunnlag 

I henhold til forfatningens artikkel 35 skal alle personers rett til sikkerhet for egen bolig og egne papirer og eiendeler mot 

inngrep, ransakinger og beslagleggelser ikke krenkes, unntatt ved en rettslig kjennelse som er utstedt på et «tilstrekkelig 

grunnlag» som særlig beskriver stedet som skal ransakes eller tingene som skal beslaglegges. Følgelig kan innsamling av 

elektroniske opplysninger med tvangsinngrep fra offentlige myndigheter i forbindelse med en strafferettslig etterforskning, bare 

skje på grunnlag av en rettslig kjennelse. Dette gjelder både innsamling av elektroniske registre som inneholder 

(person)opplysninger og oppfanging av kommunikasjon i sanntid (såkalt avlytting). Det eneste unntaket fra denne regelen (som 

imidlertid ikke er relevant når det gjelder en elektronisk overføring av personopplysninger fra utlandet) er artikkel 220 nr. 1 i 

straffeloven(5), som fastslår at en påtalemyndighet, en stedfortredende påtalemyndighet eller en kriminalpolititjenestemann ved 

pågripelse av en mistenkt eller åpenbar gjerningsmann om nødvendig kan utføre ransaking og beslagleggelse «på stedet for 

pågripelsen». 

I henhold til artikkel 197 nr. 1 i straffeloven skal tvangstiltak ved undersøkelse «ikke anvendes, med mindre det er fastsatt 

særlige bestemmelser i dette regelverk». Når det gjelder innsamling av elektroniske opplysninger med tvangsinngrep, er det 

relevante rettslige grunnlaget for dette artikkel 218 nr. 1 i straffeloven (som fastsetter at en påtalemyndighet, en stedfortredende 

påtalemyndighet eller en kriminalpolititjenestemann dersom det er nødvendig for undersøkelsen av en lovovertredelse, kan 

foreta ransaking, beslagleggelse eller inspeksjon etter utstedelse av en kjennelse fra en dommer) og artikkel 222 nr. 2 i 

straffeloven (som fastsetter at tvangstiltak for å fange opp elektronisk kommunikasjon uten samtykke fra noen av partene, skal 

utføres på grunnlag av andre lover). Sistnevnte bestemmelse viser til loven om avlytting med sikte på strafferettslig 

etterforskning (lov om avlytting), hvis artikkel 3 nr. 1 fastsetter på hvilke vilkår kommunikasjon knyttet til visse alvorlige 

lovbrudd kan avlyttes på grunnlag av en kjennelse om avlytting utstedt av en dommer(6). 

Når det gjelder politiet, ligger undersøkelsesmyndigheten i alle tilfeller hos prefekturpolitiet, mens den nasjonale 

politimyndigheten (NPA) ikke foretar noen strafferettslig etterforskning på grunnlag av straffeloven. 

(b) Begrensninger 

Innsamlingen av elektroniske opplysninger ved tvangsinngrep er begrenset av forfatningen og bemyndigelseslover, som 

fortolket i rettspraksis, som særlig fastsetter kriteriene som domstolene skal anvende når de utsteder kjennelser. I tillegg 

pålegger APPIHAO en rekke begrensninger som får anvendelse både på innsamling og håndtering av opplysninger (mens 

lokale bestemmelser i hovedsak inneholder de samme kriteriene for prefekturpolitiet). 

1) Begrensninger som følger av forfatningen og bemyndigelsesloven 

I henhold til artikkel 197 nr. 1 i straffeloven skal tvangsinngrep ikke anvendes, med mindre det er fastsatt særlige bestemmelser 

i dette regelverk. Artikkel 218 nr. 1 i straffeloven fastsetter så at beslagleggelse osv. kan foretas på grunnlag av en kjennelse 

  

(4) Hvert prefektur har sine egne «prefekturbestemmelser» som får anvendelse på prefekturpolitiets vern av personopplysninger. Det 

foreligger ingen engelsk oversettelse av disse prefekturbestemmelsene. 

(5) Artikkel 220 nr. 1 i straffeloven fastsetter at når en påtalemyndighet, en stedfortredende påtalemyndighet eller en kriminal-

polititjenestemann pågriper en mistenkt, kan han/hun om nødvendig gjøre følgende: a) Gå inn i en annen persons bopel osv. for å lete 

etter den mistenkte, b) foreta ransaking, beslagleggelse eller inspeksjon på stedet for pågripelsen. 

(6) Nærmere bestemt fastsetter denne bestemmelsen at «påtalemyndigheten eller kriminalpolitiet kan i visse tilfeller som hører inn under ett 

av følgende punkter, dersom det foreligger en situasjon som er tilstrekkelig til å mistenke at det vil finne sted kommunikasjon om 

begåelse av lovbrudd, forberedelser, planer om handlinger som ødeleggelse av beviser osv., instruksjoner og andre utvekslinger av 

kommunikasjon om lovbruddet angitt i hvert av de nevnte punktene (heretter kalt «en serie med lovbrudd» i annet og tredje punkt), samt 

kommunikasjon som inneholder opplysninger om det nevnte lovbruddet (heretter kalt «kommunikasjon knyttet til lovbruddet» i dette 

nummer), og i tilfeller der det er svært vanskelig å identifisere forbryteren eller klargjøre situasjonene/detaljene ved overtredelsen på 

noen annen måte, avlytte kommunikasjon knyttet til lovbruddet på grunnlag av en kjennelse om avlytting utstedt av en dommer; med 

hensyn til et kommunikasjonsmiddel som angis ved et telefonnummer og andre numre/koder for å identifisere de som foretar eller mottar 

telefonsamtalen, og som brukes av mistenkte på grunnlag av en kontrakt med teleselskapene osv. (unntatt slike som kan anses som 

tilfeller der det ikke foreligger noen mistanke om bruk som «kommunikasjon knyttet til lovbruddet»), eller der det er grunn til mistanke 

om bruk som «kommunikasjon knyttet til lovbruddet», kan det foretas avlytting av kommunikasjon knyttet til lovbruddet med dette 

kommunikasjonsmiddelet.» 
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utstedt av en dommer bare «dersom det er nødvendig for undersøkelsen av en lovovertredelse». Selv om kriteriene for å 

bedømme nødvendighet ikke er angitt nærmere i den alminnelige lovgivningen, har høyesterett(7) fastslått at ved vurdering av 

bestemmelsers nødvendighet, skal dommeren foreta en samlet vurdering, idet det tas særlig hensyn til følgende punkter: 

a) Lovovertredelsens alvorsgrad og hvordan den ble begått. 

b) Verdi og betydning av det beslaglagte materialet som bevis. 

c) Sannsynligheten for at beslaglagt materiale skjules eller ødelegges. 

d) Omfanget av ulempene forårsaket av beslagleggelse. 

e) Andre tilknyttede vilkår. 

Det følger også begrensninger av kravet i artikkel 35 i forfatningen om å dokumentere «tilstrekkelig grunnlag». I henhold til 

kravet om «tilstrekkelig grunnlag» kan det utstedes rettslige kjennelser dersom 1) strafferettslig etterforskning er nødvendig (se 

høyesterettsavgjørelse av 18. mars 1969 (1968 (Shi) nr. 100) nevnt ovenfor), 2) det foreligger en situasjon der det vurderes at 

mistenkte (den tiltalte) har begått en lovovertredelse (artikkel 156 nr. 1 i straffeloven)(8), 3) kjennelsen om undersøkelse med 

hensyn til legeme, gjenstander, bopel eller noe annet sted som tilhører en annen person enn den tiltalte, bør utstedes bare 

dersom det med rimelighet antas at de gjenstandene som bør beslaglegges, finnes (artikkel 102 nr. 2 i straffeloven). Dersom en 

dommer mener at dokumentasjonen som er framlagt av undersøkelsesmyndighetene ikke utgjør tilstrekkelig grunnlag for å 

mistenke et lovbrudd, vil han/hun avslå anmodningen om en rettslig kjennelse. Det bør i den forbindelse bemerkes at i henhold 

til loven om straff for organisert kriminalitet og kontroll av utbyttet av kriminalitet, utgjør «forberedende handlinger med sikte 

på å begå» et planlagt lovbrudd (for eksempel klargjøring av penger for å begå en terrorhandling) i seg selv et lovbrudd og kan 

derfor omfattes av tvangsinngrep på grunnlag av en rettslig kjennelse. 

Endelig, dersom kjennelsen gjelder undersøkelse med hensyn til legeme, gjenstander, bopel eller noe annet sted som tilhører en 

annen person enn den tiltalte, skal den utstedes bare dersom det med rimelighet kan antas at de gjenstandene som skal 

beslaglegges, finnes (artikkel 102 nr. 2 og artikkel 222 nr. 1 i straffeloven). 

Når det gjelder særlig oppfanging av kommunikasjon med henblikk på strafferettslig etterforskning basert på loven om 

avlytting, kan det bare skje når det strenge kravet fastsatt i artikkel 3 nr. 1, er oppfylt. I henhold til nevnte bestemmelse krever 

oppfanging alltid en rettslig kjennelse på forhånd, som bare kan utstedes i et begrenset antall situasjoner(9). 

2) Begrensninger som følger av APPIHAO 

Når det gjelder administrasjonsorganenes innsamling(10) og videre håndtering (herunder særlig lagring, forvaltning og bruk) av 

personopplysninger, fastsetter APPIHAO særlig følgende begrensninger: 

a) I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i APPIHAO kan administrasjonsorganene lagre personopplysninger bare dersom lagringen er 

nødvendig for å kunne utføre de oppgavene som hører inn under deres jurisdiksjon som fastsatt ved lover og forskrifter. 

Ved lagring kreves det også at de angir (i så stor grad som mulig) formålet med bruken av personopplysningene. I henhold 

til artikkel 3 nr. 2 og 3 i APPIHAO skal administrasjonsorganene ikke lagre personopplysninger utover det som er 

nødvendig for å oppnå det angitte bruksformålet, og skal ikke endre bruksformålet utover hva som med rimelighet kan 

anses som relevant for det opprinnelige formålet. 

b) Artikkel 5 i APPIHAO fastsetter at lederen for et administrasjonsorgan skal etterstrebe å holde de lagrede 

personopplysningene korrekte og oppdaterte innenfor det som er nødvendig for å oppnå bruksformålet. 

c) Artikkel 6 nr. 1 i APPIHAO fastsetter at lederen for et administrasjonsorgan skal treffe nødvendige tiltak for å hindre 

lekkasje, tap eller skade, samt nødvendige tiltak for korrekt forvaltning av de lagrede personopplysningene. 

d) I henhold til artikkel 7 i APPIHAO skal ingen (herunder tidligere) ansatte utlevere de innhentede personopplysningene til 

en annen person uten berettiget grunn, eller bruke slike opplysninger til et uberettiget formål.  

  

(7) Dom av 18. mars 1969 (1968 (Shi) nr. 100). 

(8) Artikkel 156 nr. 1 i straffeloven fastsetter følgende: «Ved inngivelse av anmodningen nevnt i nr. 1 i foregående artikkel, skal den som 

inngir anmodningen, framlegge materiale på hvis grunnlag den mistenkte eller tiltalte bør anses å ha begått en lovovertredelse.» 

(9) Se fotnote 6. 

(10) Artikkel 3 nr. 1 og 2 i APPIHAO begrenser omfanget av lagring og dermed også innsamlingen av personopplysninger. 
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e) Artikkel 8 nr. 1 i APPIHAO fastsetter dessuten at lederen for et administrasjonsorgan ikke skal, med mindre annet er 

fastsatt i lover og forskrifter, bruke eller gi en annen person lagrede personopplysninger for andre formål enn det angitte 

bruksformålet. Samtidig som artikkel 8 nr. 2 inneholder unntak fra denne regelen i særlige situasjoner, gjelder disse bare 

dersom slik unntaksvis utlevering sannsynligvis ikke vil forårsake «uberettiget» skade for den registrertes eller en 

tredjeparts rettigheter og interesser. 

f) I samsvar med artikkel 9 i APPIHAO skal lederen for et administrasjonsorgan dersom lagrede personopplysninger gis til 

en annen person, om nødvendig pålegge begrensninger på formålet eller metoden som brukes, eller andre nødvendige 

begrensninger; den kan også anmode den mottakende personen om å treffe nødvendige tiltak for å hindre lekkasje og for å 

sikre korrekt forvaltning av opplysningene. 

g) Artikkel 48 i APPIHAO fastsetter at lederen for et administrasjonsorgan skal etterstrebe å behandle alle klager på 

håndteringen av personopplysninger korrekt og raskt. 

2) Innsamling av personopplysninger gjennom anmodninger om frivillig samarbeid (frivillig undersøkelse) 

a) Rettslig grunnlag 

Bortsett fra ved tvangsinngrep innhentes personopplysninger enten fra en kilde som er fritt tilgjengelig eller på grunnlag av 

frivillig utlevering, herunder av driftsansvarlige som innehar slike opplysninger. 

Når det gjelder sistnevnte bemyndiger artikkel 197 nr. 2 i straffeloven påtalemyndigheten og kriminalpolitiet til å foreta 

«skriftlige henvendelser i etterforskningssaker» (såkalte «undersøkelsesskjemaer»). I henhold til straffeloven blir de spurte 

personene anmodet om å rapportere til undersøkelsesmyndighetene. Det finnes imidlertid ingen måte å tvinge dem til å 

rapportere på, dersom de offentlige kontorene eller de offentlige og/eller private organisasjonene som mottar henvendelsene, 

nekter å etterkomme instruksen. Dersom de ikke rapporterer i forbindelse med henvendelsene, kan det ikke pålegges noen straff 

eller annen sanksjon. Dersom undersøkelsesmyndighetene anser at de opplysningene det anmodes om, er absolutt nødvendige, 

vil de måtte innhente opplysningene ved ransaking og beslagleggelse på grunnlag av en rettslig kjennelse. 

Gitt privatpersoners økende bevissthet med hensyn til deres personvernrettigheter, samt den arbeidsbyrden som slike 

anmodninger skaper, er driftsansvarlige stadig mer forsiktige med å svare på slike anmodninger(11). Når driftsansvarlige 

beslutter hvorvidt de skal samarbeide eller ikke, tar de særlig hensyn til arten av de opplysningene det anmodes om, deres 

forhold til personene hvis opplysninger det dreier seg om, risikoen for deres omdømme, risikoen for tvistemål osv. 

b) Begrensninger 

Når det gjelder innsamling av elektroniske opplysninger ved tvangsinngrep, begrenses frivillig undersøkelse av forfatningen 

slik den tolkes i rettspraksis, og av bemyndigelseslover. I tillegg har driftsansvarlige i visse situasjoner ikke rettslig tillatelse til 

å utlevere opplysninger. Endelig fastsetter APPIHAO en rekke begrensninger som får anvendelse både på innsamling og 

håndtering av opplysninger (mens lokale bestemmelser i hovedsak inneholder de samme kriteriene for prefekturpolitiet). 

1) Begrensninger som følger av forfatningen og bemyndigelsesloven 

Idet formålet med forfatningens artikkel 13 tas i betraktning, har høyesterett i to beslutninger av 24. desember 1969 (1965 (A) 

nr. 1187) og 15. april 2008 (2007 (A) nr. 839) innført begrensninger på frivillige undersøkelser foretatt av 

undersøkelsesmyndigheter. Selv om disse beslutningene gjaldt tilfeller der personopplysninger (i form av bilder) ble samlet inn 

ved fotografering/filming, er resultatene relevante for frivillige (ikke-obligatoriske) undersøkelser som griper inn i en persons 

privatliv generelt. De får derfor anvendelse, og må overholdes med hensyn til innsamling av personopplysninger gjennom 

frivillig undersøkelse, idet det tas hensyn til de særlige omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. 

I henhold til disse beslutningene er lovligheten av den frivillige undersøkelsen avhengig av at tre kriterier er oppfylt, det vil si 

— «mistanke om lovbrudd» (dvs. at det må vurderes hvorvidt det er begått et lovbrudd), 

— «nødvendig for undersøkelsen» (dvs. at det skal vurderes hvorvidt anmodningen ligger innenfor det som er nødvendig for 

undersøkelsens formål), og  

  

(11) Se også meldingen utstedt av den nasjonale politimyndigheten 7. desember 1999 (side 9 nedenfor), som gir uttrykk for det samme. 



Nr. 78/1448 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

— «egnet metode» (dvs. at det skal vurderes om frivillig undersøkelse er «egnet» eller rimelig for å oppnå undersøkelsens 

formål)(12). 

Generelt, og idet det tas hensyn til ovennevnte tre kriterier, vurderes lovligheten av frivillige undersøkelser ut fra hvorvidt de 

kan anses som rimelige i henhold til sosialt aksepterte konvensjoner. 

Kravet om at undersøkelsen skal være «nødvendig» følger også direkte av artikkel 197 i straffeloven, og er bekreftet i 

instruksene fra den nasjonale politimyndigheten (NPA) til prefekturpolitiet med hensyn til bruken av «undersøkelsesskjemaer». 

Meldingen fra NPA av 7. desember 1999 fastsetter en rekke prosedyremessige begrensninger, herunder kravet om å bruke 

«undersøkelsesskjemaer» bare dersom det er nødvendig for undersøkelsens formål. I tillegg er artikkel 197 nr. 1 i straffeloven 

begrenset til strafferettslige etterforskninger, og kan derfor anvendes bare dersom det foreligger en konkret mistanke om et 

allerede begått lovbrudd. Omvendt er dette rettslige grunnlaget ikke tilgjengelig for innsamling og bruk av personopplysninger 

dersom det ennå ikke har skjedd noe lovbrudd. 

2) Begrensninger med hensyn til visse driftsansvarlige 

Ytterligere begrensninger gjelder på visse områder på grunnlag av det vernet som er fastsatt i andre lover. 

For det første har undersøkelsesmyndigheter og teleselskaper som innehar personopplysninger, en plikt til å overholde 

telekommunikasjonsfortroligheten som er sikret ved artikkel 21 nr. 2 i forfatningen(13). Teleselskapene har dessuten den samme 

plikten i henhold til artikkel 4 i loven om telekommunikasjonsvirksomhet(14). I henhold til «retningslinjer for vern av 

personopplysninger i telekommunikasjonsbransjen», som er utstedt av innenriks- og kommunikasjonsdepartementet (MIC) på 

grunnlag av forfatningen og loven om telekommunikasjonsvirksomhet, skal teleselskaper i tilfeller der det dreier seg om 

telekommunikasjonsfortrolighet, ikke utlevere personopplysninger med hensyn til telekommunikasjonsfortrolighet til 

tredjeparter, unntatt dersom de har innhentet samtykke fra privatpersonen, eller dersom de kan påberope seg en av de 

«berettigede grunnene» for manglende samsvar med straffeloven. Det sistnevnte gjelder «berettigede handlinger» (artikkel 35 i 

straffeloven), «selvforsvar» (artikkel 36 i straffeloven) og «avvergelse av overhengende fare» (artikkel 37 i straffeloven). 

«Berettigede handlinger» i henhold til straffeloven er bare de handlingene som et teleselskap utfører for å oppfylle tvangstiltak 

fra staten, som utelukker frivillig undersøkelse. Dersom undersøkelsesmyndighetene anmoder om personopplysninger på 

grunnlag av et «undersøkelsesskjema» (artikkel 197 nr. 2 i straffeloven), er det derfor forbudt for et teleselskap å utlevere 

dataene. 

For det andre er driftsansvarlige forpliktet til å avslå anmodninger om frivillig samarbeid dersom loven forbyr dem å utlevere 

personopplysninger. Som eksempel omfatter dette tilfeller der den driftsansvarlige har plikt til å overholde kravene til fortrolig 

behandling av opplysninger, for eksempel i henhold til artikkel 134 i straffeloven(15). 

3) Begrensninger basert på APPIHAO 

Når det gjelder administrasjonsorganers innsamling og videre håndtering av personopplysninger, fastsetter APPIHAO 

begrensninger som beskrevet over i avsnitt II A.1 bokstav b) nr. 2. Tilsvarende begrensninger følger av prefekturbestemmelsene 

som gjelder for prefekturpolitiet. 

B) Tilsyn 

1) Rettslig tilsyn 

Når det gjelder innsamling av personopplysninger ved tvangsinngrep, skal den bygge på en rettslig kjennelse(16) og er dermed 

gjenstand for en rettslig forundersøkelse av en dommer. Dersom undersøkelsen var ulovlig, kan dommer avskjære slike beviser 

i den etterfølgende straffesaken. En person kan be om slik bevisavskjæring i straffesaken mot ham/henne med påstand om at 

undersøkelsen var ulovlig.  

  

(12) Lovbruddets alvorsgrad og hvor mye det haster, er relevante faktorer for å vurdere «egnet metode». 

(13) Artikkel 21 nr. 2 i forfatningen fastslår følgende: «Ingen form for sensur skal utøves, og taushetsplikten skal ikke krenkes for noe 

kommunikasjonsmiddel». 

(14) Artikkel 4 i loven om telekommunikasjonsvirksomhet fastslår følgende: «1) Fortroligheten for telekommunikasjon som håndteres av et 

teleselskap, skal ikke krenkes. 2) Personer som utøver telekommunikasjonsvirksomhet, skal ikke utlevere hemmeligheter som de har fått 

kjennskap til i sitt arbeid i forbindelse med kommunikasjon som er håndtert av et teleselskap. Det samme skal gjelde også etter at 

han/hun har forlatt sin stilling.» 

(15) Artikkel 134 i forfatningen fastslår følgende: «1) Dersom en lege, farmasøyt, legemiddeldistributør, jordmor, advokat, forsvarsadvokat, 

notarius publicus eller enhver annen person som tidligere har utøvd et slikt yrke, uten berettiget grunn utleverer en annen persons 

fortrolige opplysninger som vedkommende har fått kjennskap til gjennom utøvelsen av sitt yrke, vil vedkommende bli idømt fengsel 

med arbeid i høyst seks måneder eller en bot på høyst 100 000 yen. 2) Det samme skal gjelde dersom en person som er eller har vært 

beskjeftiget i religiøs virksomhet, uten berettiget grunn utleverer en annen persons fortrolige opplysninger som vedkommende har fått 

kjennskap til gjennom utøvelsen av slik religiøs virksomhet.» 

(16) Når det gjelder unntaket fra denne regelen, se fotnote 5. 
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2) Tilsyn basert på APPIHAO 

I Japan har ministeren eller lederen for hvert departement eller organ tilsyns- og håndhevingsmyndighet basert på APPIHAO, 

mens innenriks- og kommunikasjonsministeren kan undersøke alle andre departementers håndheving av APPIHAO. 

Dersom innenriks- og kommunikasjonsministeren – for eksempel på grunnlag av undersøkelsen av status for håndhevingen av 

APPIHAO(17), klagebehandlingen eller henvendelsene rettet til ett av informasjonssentrene – finner det nødvendig for å oppnå 

formålet med APPIHAO, kan vedkommende anmode lederen for et administrasjonsorgan om å framlegge materiale og 

forklaringer med hensyn til håndteringen av personopplysninger i det berørte administrasjonsorganet på grunnlag av artikkel 50 

i APPIHAO. Ministeren kan avgi uttalelser til lederen for administrasjonsorganet med hensyn til behandling av 

personopplysninger i administrasjonsorganet når han eller hun finner det nødvendig for å oppnå formålet med denne loven. I 

tillegg kan ministeren for eksempel anmode om en revisjon av tiltakene gjennom de tiltakene som han/hun kan treffe i henhold 

til lovens artikkel 50 og 51, dersom det foreligger mistanke om en overtredelse eller uhensiktsmessig anvendelse av loven. 

Dette bidrar til å sikre ensartet anvendelse av og samsvar med APPIHAO. 

3) Tilsyn med politiet som utføres av kommisjonene for offentlig sikkerhet 

Med hensyn til politiets administrasjon er den nasjonale politimyndigheten (NPA) underlagt tilsyn av den nasjonale 

kommisjonen for offentlig sikkerhet, mens prefekturpolitiet er underlagt tilsyn av en av prefekturkommisjonene for offentlig 

sikkerhet som er opprettet i hvert prefektur. Hvert enkelt av disse tilsynsorganene sikrer demokratisk forvaltning og politisk 

nøytralitet i politiets administrasjon. 

Den nasjonale kommisjonen for offentlig sikkerhet er ansvarlig for de sakene som hører inn under dens jurisdiksjon i henhold 

til politiloven og andre lover. Dette omfatter utnevnelse av generalkommissæren for NPA og lokale høyere polititjenestemenn 

samt utarbeiding av omfattende strategier som gir grunnleggende retningslinjer eller tiltak med hensyn til administrasjonen av 

NPA. 

Prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet består av medlemmer som representerer befolkningen i det enkelte prefekturet 

basert på politiloven, og styrer prefekturpolitiet som et uavhengig rådssystem. Medlemmene er utnevnt av prefekturets guvernør 

med samtykke fra prefekturforsamlingen basert på artikkel 39 i politiloven. Mandatperioden er tre år, og de kan bare 

avskjediges mot sin vilje av særlige grunner beskrevet i loven (for eksempel manglende evne til å utføre sine oppgaver, brudd 

på pliktene, forsømmelse osv.), noe som sikrer deres uavhengighet (se artikkel 40 og 41 i politiloven). For dessuten å sikre 

deres politiske nøytralitet forbyr artikkel 42 i politiloven et kommisjonsmedlem samtidig å fungere som medlem av et 

lovgivende organ, bli ledende medlem av et politisk parti eller andre politiske organer eller delta aktivt i politiske bevegelser. 

Hver kommisjon hører inn under jurisdiksjonen til deres respektive prefekturguvernør, men dette gir ikke guvernøren 

myndighet til å gi instrukser for hvordan kommisjonens funksjoner skal utøves. 

I samsvar med artikkel 38 nr. 3 sammenholdt med artikkel 2 og artikkel 36 nr. 2 i politiloven er prefekturkommisjonene for 

offentlig sikkerhet ansvarlige for «vern av privatpersoners rettigheter og frihet». For dette formål skal de skal motta rapporter 

fra sjefene for prefekturpolitiet om virksomhet innenfor deres jurisdiksjon, herunder ved regelmessige møter som holdes tre 

eller fire ganger i måneden. Kommisjonene gir retningslinjer om disse spørsmålene ved å utarbeide omfattende strategier. 

Som en del av deres tilsynsfunksjon kan dessuten prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet utstede retningslinjer til 

prefekturpolitiet i konkrete enkeltsaker dersom de anser at dette er nødvendig i forbindelse med en inspeksjon av 

prefekturpolitiets virksomhet eller forsømmelser fra dets personell. Kommisjonene kan også, dersom de anser det som 

nødvendig, be et utpekt kommisjonsmedlem om å gjennomgå status for gjennomføringen av den utstedte retningslinjen 

(artikkel 43-2 i politiloven).  

  

(17) For å sikre åpenhet og lette innenriks- og kommunikasjonsdepartementets (MIC) tilsyn, skal lederen for administrasjonsorganet i 

henhold til artikkel 11 i APPIHAO registrere hvert punkt fastsatt i artikkel 10 nr. 1 i APPIHAO, for eksempel navnet på 

administrasjonsorganet som lagrer saksmappen, bruksformålet for saksmappen, innsamlingsmetoden for personopplysningene osv. 

(«registeret over personopplysningsmapper»). Imidlertid er personopplysningsmapper som hører inn under artikkel 10 nr. 2 i APPIHAO, 

for eksempel de som er utarbeidet eller innhentet som ledd i en strafferettslig etterforskning, eller som gjelder forhold som er relevante 

for nasjonal sikkerhet, unntatt fra forpliktelsen til å underrette MIC og ta dem med i det offentlige registeret. I samsvar med artikkel 7 i 

loven om forvaltning av offentlige registre og arkiver er imidlertid lederen for et administrasjonsorgan alltid forpliktet til å registrere 

klassifisering, tittel, lagringstid og oppbevaringssted osv. for administrative dokumenter («registeret over forvaltning av saksmapper med 

administrative dokumenter»). Innholdsfortegnelsen for begge registrene er offentliggjort på internett og gjør det mulig for privatpersoner 

å kontrollere hvilke personopplysninger saksmappen inneholder og hvilket administrasjonsorgan som lagrer opplysningene. 
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4) Tilsyn som utføres av Diet 

Det japanske parlamentet (Diet) kan foreta undersøkelser i forbindelse med offentlige myndigheters virksomhet, og kan for 

dette formål kreve framlegging av dokumenter og vitneforklaringer (forfatningens artikkel 62). I forbindelse med dette kan 

vedkommende komité i Diet undersøke hvorvidt innsamlingen av opplysninger foretatt av politiet er hensiktsmessig. 

Disse myndighetene er nærmere angitt i parlamentsloven. I samsvar med artikkel 104 kan Diet kreve at regjeringen og 

offentlige organer skal utarbeide de rapportene og registrene som kreves for at det skal kunne utføre sin undersøkelse. Dessuten 

kan medlemmene av Diet framlegge «skriftlige henvendelser» i henhold til artikkel 74 i parlamentsloven. Slike henvendelser 

skal godkjennes av kammerets leder og skal i prinsippet besvares skriftlig av regjeringen innen sju dager (dersom det er umulig 

å svare innen denne fristen, skal dette begrunnes og en ny frist fastsettes, artikkel 75 i parlamentsloven). Tidligere har skriftlige 

henvendelser fra Diet også omfattet administrasjonens håndtering av personopplysninger(18). 

C) Individuell klageadgang 

I henhold til artikkel 32 i Japans forfatning skal ingen nektes retten til domstolsprøving. I tillegg garanterer artikkel 17 i 

forfatningen enhver person retten til å saksøke staten eller en offentlig enhet for å kreve erstatning (som fastsatt ved lov) dersom 

han/hun har lidt skade som følge av en ulovlig handling fra en offentlig tjenestemann. 

1) Rettslig prøving av innsamling av opplysninger ved tvangsinngrep på grunnlag av en rettslig kjennelse (artikkel 430 i 

straffeloven) 

I samsvar med artikkel 430 nr. 2 i straffeloven kan en privatperson som ikke er tilfreds med tiltakene som en polititjenestemann 

har truffet i forbindelse med beslagleggelse av gjenstander (herunder dersom de inneholder personopplysninger) på grunnlag av 

en rettslig kjennelse, inngi en anmodning til vedkommende domstol om at slike tiltak blir «opphevet eller endret». 

Privatpersonen trenger ikke å vente på at saken skal avsluttes før en slik klage inngis. Dersom domstolen fastslår at 

beslagleggelsen ikke var nødvendig, eller at det er andre grunner til å anse beslagleggelsen som ulovlig, kan den kreve at disse 

tiltakene oppheves eller endres. 

2) Rettslig prøving i henhold til tvistemålsloven og loven om statlig erstatningsansvar 

Dersom privatpersoner mener at deres personvern i henhold til artikkel 13 i forfatningen er blitt krenket, kan de anlegge sivilt 

søksmål med anmodning om at personopplysninger som er samlet inn ved en strafferettslig etterforskning, slettes. 

En privatperson kan også anlegge erstatningssak på grunnlag av loven om statlig erstatningsansvar sammenholdt med de 

relevante artiklene i sivillovboken dersom han/hun anser at hans/hennes rett til personvern er krenket, og at han/hun har lidt 

skade som følge av innsamlingen av hans/hennes personopplysninger eller overvåkingen(19). Ettersom «skaden» som er 

gjenstand for erstatningskrav ikke er begrenset til tingsskade (artikkel 710 i sivillovboken), vil dette også omfatte «psykisk 

belastning». Erstatningsbeløpet for slik moralsk skade vil bli vurdert av dommeren basert på en «fri vurdering med hensyn til en 

rekke faktorer i hvert enkelt tilfelle»(20). 

Artikkel 1 nr. 1 i loven om statlig erstatningsansvar gir rett til erstatning dersom i) den offentlige tjenestemannen som utøver 

offentlig myndighet på vegne av staten eller en offentlig enhet ii) i utførelsen av sine oppgaver iii) forsettlig eller uaktsomt iv) 

ulovlig v) har påført en annen person skade. 

Privatpersonen må anlegge sak i samsvar med tvistemålsloven. I samsvar med gjeldende regler kan han/hun bringe saken inn 

for den domstolen som har jurisdiksjon over det stedet der det erstatningsrettslige forholdet inntraff.  

  

(18) Se for eksempel overhusets skriftlige henvendelse nr. 92 av 27. mars 2009 om håndtering av opplysninger innsamlet i forbindelse med 

strafferettslig etterforskning, herunder politiets og straffeforfølgende myndigheters brudd på taushetsplikten. 

(19) Et eksempel på en slik sak er «saken om forsvarsbyråets liste» (Niigatas førsteinstansdomstol, beslutning av 11. mai 2006 (2002(Wa) nr. 

514)). I dette tilfellet utarbeidet, oppbevarte og distribuerte en tjenestemann i forsvarsbyrået en liste over de personene som hadde 

innlevert anmodninger om utlevering av administrative dokumenter til forsvarsbyrået. Det fantes beskrivelser av saksøkerens 

personopplysninger på denne listen. Saksøker hevdet at hans personvern, rett til innsyn osv. var krenket, og anmodet om at saksøkte 

betalte erstatning i henhold til artikkel 1 nr.1 i loven om statlig erstatningsansvar. Domstolen ga delvis medhold og tildelte saksøkeren en 

delvis erstatning. 

(20) Høyesterett, beslutning av 5. april 1910, (1910(O) nr. 71). 
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3) Individuell klageadgang mot ulovlig/urettmessig undersøkelse utført av politiet: klage til prefekturkommisjonen for 

offentlig sikkerhet (artikkel 79 i politiloven) 

I samsvar med artikkel 79 i politiloven(21), som ytterligere presisert i en instruks fra sjefen for NPA til prefekturpolitiet og 

prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet(22), kan privatpersoner inngi en skriftlig klage(23) til vedkommende 

prefekturkommisjon for offentlig sikkerhet mot eventuell ulovlig eller urettmessig atferd av en polititjenestemann ved 

utførelsen av hans/hennes oppgaver; dette omfatter oppgaver med hensyn til innsamling og bruk av personopplysninger. 

Kommisjonen skal på en troverdig måte behandle slike klager i samsvar med lover og lokale bestemmelser, og skal underrette 

klageren skriftlig om resultatet av undersøkelsen. 

På grunnlag av sin tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 38 nr. 3 i politiloven, skal prefekturkommisjonen for offentlig 

sikkerhet gi en instruks til prefekturpolitiet om å undersøke de faktiske forholdene, gjennomføre nødvendige tiltak i samsvar 

med resultatet av undersøkelsen og avgi rapport om resultatene til kommisjonen. Dersom den finner det nødvendig, kan 

kommisjonen også gi en instruks om behandlingen av klagen, for eksempel dersom den anser at undersøkelsen utført av politiet 

ikke er tilstrekkelig. Denne gjennomføringen er beskrevet i meldingen fra NPA til lederne av prefekturpolitiet. 

Underretningen til klageren om resultatet av undersøkelsen gjøres også på bakgrunn av rapportene fra politiet om undersøkelsen 

og tiltakene som treffes på anmodning fra Kommisjonen. 

4) Individuell klageadgang i henhold til APPIHAO og straffeloven 

a) APPIHAO 

I henhold til artikkel 48 i APPIHAO skal administrasjonsorganene bestrebe seg på å foreta en korrekt og rask behandling av alle 

klager på håndtering av personopplysninger. For å kunne levere konsoliderte opplysninger til privatpersoner (for eksempel om 

tilgjengelige rettigheter til utlevering, retting og midlertidig oppheving av bruk i henhold til APPIHAO) og for å fungere som 

kontaktpunkt for henvendelser, har MIC opprettet informasjonssentre for utlevering av opplysninger / vern av 

personopplysninger i hvert prefektur på grunnlag av artikkel 47 nr. 2 i APPIHAO. Personer uten bopel i Japan kan også rette 

henvendelser dit. Som et eksempel svarte informasjonssentrene på i alt 5186 henvendelser osv. i regnskapsåret 2017 (april 2017 

til mars 2018). 

Artikkel 12 og 27 i APPIHAO gir privatpersoner rett til å anmode om utlevering og retting av lagrede personopplysninger. 

Dessuten kan privatpersoner i henhold til artikkel 36 i APPIHAO anmode om midlertidig oppheving av bruk eller sletting av 

deres lagrede personopplysninger dersom administrasjonsorganet ikke har innhentet de lagrede personopplysningene på lovlig 

måte eller lagrer eller bruker slike opplysninger i strid med loven. 

Når det gjelder personopplysninger som er samlet inn (enten på grunnlag av en rettslig kjennelse eller ved hjelp av et 

«undersøkelsesskjema») og lagret i forbindelse med strafferettslige etterforskninger(24), hører slike opplysninger generelt inn 

under kategorien «personopplysninger som er registrert i dokumenter knyttet til rettssaker og beslaglagte gjenstander». Slike 

personopplysninger er derfor utelukket fra virkeområdet for individuelle rettigheter i kapittel 4 i APPIHAO i henhold til 

artikkel 53 nr. 2 i straffeloven(25). Behandlingen av slike personopplysninger og privatpersoners rett til innsyn og retting er i 

  

(21) Artikkel 79 i politiloven (utdrag): 

1. Enhver som har en klage på hvordan prefekturpolitiets personell utfører sine oppgaver, kan inngi en skriftlig klage til 

prefekturkommisjonen for offentlig sikkerhet ved hjelp av framgangsmåten fastsatt i bestemmelsen fra den nasjonale kommisjonen 

for offentlig sikkerhet. 

2. Prefekturkommisjonen for offentlig sikkerhet som har mottatt en klage fastsatt i foregående nummer, skal behandle den på en 

troverdig måte i samsvar med lover og lokale bestemmelser, og skal underrette klageren skriftlig om resultatet, unntatt i følgende 

tilfeller: 

1) Klagen kan anses å være inngitt for å hindre lovlig utførelse av prefekturpolitiets arbeid. 

2) Klagerens nåværende bosted er ukjent. 

3) Klagen kan anses å være inngitt i fellesskap med andre klagere, og andre klagere er allerede underrettet om resultatet av den 

felles klagen. 

(22) Den nasjonale politimyndigheten, melding om korrekt behandling av klager på utførelsen av polititjenestemenns oppgaver, 13. april 

2001, med vedlegg 1 «Standarder for fortolkning/gjennomføring av artikkel 79 i politiloven». 

(23) Ifølge meldingen fra den nasjonale politimyndigheten (se forrige fotnote) skal personer som har problemer med å utforme en skriftlig 

klage, få bistand. Dette omfatter uttrykkelig utlendinger. 

(24) På den annen side vil det foreligge dokumenter som ikke er klassifisert som «dokumenter knyttet til rettssaker», ettersom de i seg selv 

ikke har opplysninger som er innhentet ved hjelp av en rettslig kjennelse eller skriftlige henvendelser i etterforskningssaker, men er 

opprettet på grunnlag slike dokumenter. Dette vil være tilfellet dersom private opplysninger ikke er omfattet av artikkel 45 nr. 1 i 

APPIHAO, og derfor vil slike opplysninger ikke utelukkes fra anvendelsen av kapittel 4 i APPIHAO. 

(25) Artikkel 53-2 nr. 2 i straffeloven fastsetter at bestemmelsene i kapittel IV i APPIHAO ikke får anvendelse på personopplysninger som er 

registrert i dokumenter knyttet til rettssaker og beslaglagte gjenstander. 
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stedet underlagt særlige regler i henhold til straffeloven og loven om dokumenter i avsluttede straffesaker (se nedenfor)(26). 

Dette unntaket er begrunnet ut fra flere faktorer, for eksempel personvernet til de berørte personene, taushetsplikt i 

etterforskningen og korrekt gjennomføring av straffesaken. Når det er sagt, får bestemmelsene i kapittel 2 i APPIHAO som 

regulerer prinsippene for håndtering av slike opplysninger, fortsatt anvendelse. 

b) Straffeloven 

I henhold til straffeloven avhenger mulighetene til å få innsyn i personopplysninger som er samlet inn med henblikk på en 

strafferettslig etterforskning, både av hvor langt man er kommet i prosessen og privatpersonens rolle i etterforskningen 

(mistenkt, tiltalt, offer osv.). 

Som unntak fra regelen i artikkel 47 i straffeloven om at dokumenter som er knyttet til rettssaken, ikke skal offentliggjøres før 

rettssaken starter (ettersom det kan være ærekrenkende og/eller i strid med personvernet for de berørte personene og hindre 

etterforskningen/rettssaken), tillates det i prinsippet at offeret for et lovbrudd kan kontrollere slike opplysninger, i den grad det 

anses som rimelig med hensyn til formålet med bestemmelsen i artikkel 47 i straffeloven(27). 

Når det gjelder mistenkte vil de vanligvis få kjennskap til det faktum at de er omfattet av en strafferettslig etterforskning når de 

avhøres av enten kriminalpolitiet eller påtalemyndigheten. Dersom påtalemyndighet deretter beslutter ikke å innlede 

straffeforfølging, skal han/hun umiddelbart underrette mistenkte om dette på vedkommendes anmodning (artikkel 259 i 

straffeloven). 

I tillegg skal påtalemyndigheten etter at det er innledet straffeforfølgning, gi den tiltalte eller hans/hennes advokat mulighet til å 

se på bevisene før de anmoder om at bevisene prøves for domstolen (artikkel 299 i straffeloven). Dette gjør det mulig for den 

tiltalte å kontrollere sine personopplysninger som er samlet inn under den strafferettslige etterforskningen. 

Endelig er vernet av personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med en strafferettslig etterforskning, det være seg 

opplysningene til en mistenkt, tiltalt eller enhver annen person (for eksempel et offer for lovbrudd) sikret ved taushetsplikten 

(artikkel 100 i loven om nasjonale offentlige tjenester) og trusselen om sanksjoner ved lekkasje av fortrolige opplysninger som 

er håndtert ved utøvelsen av offentlige tjenester (artikkel 109 punkt xii) i loven om nasjonale offentlige tjenester. 

5) Individuell klageadgang mot ulovlig/urettmessig undersøkelse utført av offentlige myndigheter: klage til PPC 

I samsvar med artikkel 6 i APPI skal myndighetene treffe nødvendige tiltak i samarbeid med myndighetene i tredjestater for å 

utarbeide et system for personopplysninger som er forenlig med internasjonale standarder, ved å fremme samarbeid med 

internasjonale organisasjoner og innenfor andre internasjonale rammer. På grunnlag av denne bestemmelsen delegerer den 

grunnleggende politikken om vern av personopplysninger (vedtatt ved regjeringsbeslutning) myndigheten til å treffe 

nødvendige tiltak for å bygge bro over system- og driftsforskjellene mellom Japan og den berørte fremmede staten med sikte på 

å sikre hensiktsmessig håndtering av personopplysninger som mottas fra slike stater, til PPC, som vedkommende myndighet for 

den generelle anvendelsen av APPI. 

Dessuten er PPC, som fastsatt i artikkel 61 punkt i) og ii) i APPI, tillagt oppgaven med å utforme og fremme en grunnleggende 

politikk, samt med å mekle i klagesaker mot driftsansvarlige. Avslutningsvis skal administrasjonsorganene kommunisere godt 

og samarbeide tett med hverandre (artikkel 80 i APPI). 

På grunnlag av disse bestemmelsene vil PPC behandle klager fra privatpersoner på følgende måte: 

a) En privatperson som mistenker at hans/hennes data som er overført fra EU, er samlet inn eller brukt av offentlige 

myndigheter i Japan, herunder de myndighetene som er ansvarlige for virksomheten nevnt i kapittel II og kapittel III i 

denne «redegjørelsen», i strid med gjeldende regler, herunder de som er omfattet av denne «redegjørelsen», kan inngi en 

klage til PPC (på egenhånd eller gjennom sin personvernmyndighet). 

b) PPC behandler klagen, herunder ved bruk av sin myndighet i henhold til artikkel 6, artikkel 61 punkt ii) og artikkel 80 i 

APPI, og underretter vedkommende offentlige myndigheter, herunder de relevante tilsynsorganene, om klagen.  

  

(26) I henhold til straffeloven og loven om dokumenter i avsluttede straffesaker er tilgang til beslaglagte gjenstander samt innsyn i og retting 

av dokumenter/personopplysninger i forbindelse med straffesaker underlagt et entydig og særlig sett med regler for personvernet til de 

berørte personene, taushetsplikt i etterforskningen og korrekt gjennomføring av straffesaken osv. 

(27) Mer spesifikt er kontroll av opplysninger som er knyttet til objektive beviser, i prinsippet tillatt for ofre for lovbrudd med hensyn til 

opplysninger som ikke gjelder straffeforfølging i saker som omfattes av offerets medvirkning, som fastsatt i artikkel 316 nr. 33 i 

straffeloven, for å gjøre beskyttelsen av ofre for lovbrudd mer tilfredsstillende. 
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Det kreves at disse myndighetene samarbeider med PPC i henhold til artikkel 80 i APPI, herunder ved å framlegge 

nødvendige opplysninger og relevant materiale, slik at PPC kan vurdere hvorvidt innsamlingen eller den etterfølgende 

bruken av personopplysninger har skjedd i samsvar med gjeldende regler. Når de utfører sin vurdering, vil PPC 

samarbeide med MIC. 

c) Dersom vurderingen viser at det har skjedd en overtredelse av de gjeldende reglene, omfatter samarbeidet mellom 

vedkommende offentlige myndigheter og PPC forpliktelsen til å korrigere overtredelsen. 

Når det gjelder ulovlig innsamling av personopplysninger i henhold til gjeldende regler, skal dette omfatte sletting av 

personopplysninger som er samlet inn. 

Ved overtredelse av gjeldende regler vil PPC også bekrefte, før vurderingen avsluttes, at overtredelsen er korrigert fullt ut. 

d) Når vurderingen er avsluttet, skal PPC underrette privatpersonen innen rimelig tid om resultatet av vurderingen, herunder 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. Ved denne underretningen skal PPC også underrette privatpersonen om 

muligheten for å få en bekreftelse på resultatet fra vedkommende offentlige myndighet, og hvilken myndighet en slik 

anmodning om bekreftelse skal sendes til. 

Nærmere opplysninger om resultatet av vurderingen kan begrenses så lenge det er rimelig grunn til å anta at oversending 

av slike opplysninger sannsynligvis vil kunne utgjøre en risiko for den pågående etterforskningen. 

Dersom klagen gjelder innsamling eller bruk av persondata på området strafferettslig håndheving, vil PPC, dersom 

vurderingen viser at en sak som gjelder personopplysninger om privatpersonen, er åpnet og at saken er avsluttet, underrette 

privatpersonen om at det kan gis innsyn i saksdokumentene i henhold til artikkel 53 i straffeloven og artikkel 4 i loven om 

dokumenter i avsluttede straffesaker. 

Dersom vurderingen viser at en privatperson er en mistenkt i en straffesak, vil PPC underrette privatpersonen om dette, 

samt om muligheten til å framsette en anmodning i henhold til artikkel 259 i straffeloven. 

e) Dersom en privatperson ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen, kan han/hun henvende seg til PPC, som skal 

underrette privatpersonen om de ulike mulighetene og detaljerte framgangsmåtene for å få klageadgang i henhold til 

japanske lover og forskrifter. PPC vil gi privatpersonen støtte, herunder rådgivning og bistand i forbindelse med ytterligere 

oppfølging av saken overfor relevant forvaltningsorgan eller rettsinstans. 

III. Offentlige myndigheters tilgang for formål knyttet til nasjonal sikkerhet 

A. Rettslig grunnlag og begrensninger for innsamling av personopplysninger 

1) Rettslig grunnlag for innsamling av opplysninger av berørt departement/organ 

Som angitt ovenfor må administrasjonsorganenes innsamling av personopplysninger for formål knyttet til nasjonal sikkerhet 

ligge innenfor deres administrative jurisdiksjon. 

I Japan finnes det ingen lov som tillater innsamling av opplysninger ved tvangsinngrep for formål utelukkende knyttet til 

nasjonal sikkerhet. I samsvar med forfatningens artikkel 35 er det mulig å samle inn personopplysninger ved tvangsinngrep bare 

på grunnlag av en kjennelse fra en domstol i forbindelse med etterforskning av en lovovertredelse. En slik kjennelse kan derfor 

bare utstedes med henblikk på en strafferettslig etterforskning. Dette betyr at innsamling av / tilgang til opplysninger ved 

tvangsinngrep av grunner knyttet til nasjonal sikkerhet ikke er tillatt i den japanske rettsorden. På området nasjonal sikkerhet 

kan berørte departementer eller organer i stedet bare innhente opplysninger fra kilder som alle har fri tilgang til, eller motta 

opplysninger fra driftsansvarlige eller privatpersoner ved frivillig utlevering. Driftsansvarlige som mottar en anmodning om 

frivillig samarbeid, har ingen juridisk forpliktelse til å gi slike opplysninger og risikerer dermed heller ingen negative 

konsekvenser dersom de nekter å samarbeide. 

En rekke departementer og organer har ansvar på området nasjonal sikkerhet.  
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1) Regjeringssekretariatet 

Regjeringssekretariatet foretar innsamling og undersøkelse av opplysninger med hensyn til viktig politikk fra regjeringens 

side(28) fastsatt i artikkel 12-2 i regjeringsloven(29). Regjeringssekretariatet har imidlertid ingen myndighet til å samle inn 

personopplysninger direkte fra driftsansvarlige. Det samler inn, innarbeider, analyserer og vurderer opplysninger fra åpne 

kilder, offentlige myndigheter osv. 

2) NPA/prefekturpolitiet 

I hvert prefektur er prefekturpolitiet bemyndiget til å samle inn opplysninger innenfor sin jurisdiksjon i henhold til artikkel 2 i 

politiloven. Det kan forekomme at NPA samler inn opplysninger direkte innenfor sin jurisdiksjon i henhold til politiloven. 

Dette gjelder særlig virksomheten til NPAs sikkerhetstjeneste og avdelingen for utenrikssaker og etterretning. I henhold til 

artikkel 24 i politiloven er sikkerhetstjenesten ansvarlig for saker som gjelder sikkerhetspolitiet(30), og avdelingen for 

utenrikssaker og etterretning er ansvarlig for saker som gjelder utenlandske borgere samt japanske borgere hvis 

virksomhetsbaser befinner seg i utlandet. 

3) Etterretningstjenesten for offentlig sikkerhet (PSIA – Public Security Intelligence Agency) 

Anvendelsen av loven om forebygging av undergravende virksomhet (SAPA) og loven om kontroll med organisasjoner som har 

begått vilkårlige massedrap (ACO) hører hovedsakelig inn under myndigheten til etterretningstjenesten for offentlig sikkerhet 

(PSIA). Dette er et organ i justisdepartementet. 

SAPA og ACO fastsetter at administrative bestemmelser (dvs. tiltak som påbyr begrensning av virksomheten til slike 

organisasjoner, oppløsning av dem osv.) kan vedtas på strenge vilkår overfor organisasjoner som begår visse alvorlige 

handlinger («terroristisk undergravende virksomhet» eller «vilkårlige massedrap») i strid med «offentlig sikkerhet» eller det 

«grunnleggende samfunnssystem» i henhold til forfatningen. «Terroristisk undergravende virksomhet» hører inn under 

virkeområdet for SAPA (se artikkel 4 som omfatter for eksempel opprør, oppfordring til aggresjon fra fremmede makter, 

politisk motivert drap osv.), mens ACO omfatter «vilkårlige massedrap» (se artikkel 4 i ACO). Bare nøye identifiserte 

organisasjoner som utgjør særlige interne eller eksterne trusler mot offentlig sikkerhet, kan omfattes av bestemmelser i henhold 

til SAPA eller ACO. 

I den forbindelse utgjør SAPA og ACO rettslig grunnlag for etterforskning. Den grunnleggende undersøkelsesmyndigheten til 

tjenestemenn i PSIA (PSIO) er fastsatt i artikkel 27 i SAPA og artikkel 29 i ACO. Undersøkelser fra PSIA i henhold til disse 

bestemmelsene foretas i den grad de er nødvendige med hensyn til ovennevnte bestemmelser om kontroll med organisasjoner 

(for eksempel har venstreradikale grupper, Aum Shinrikyo-sekten og visse innenlandske grupper med nær tilknytning til Nord-

Korea tidligere vært gjenstand for undersøkelser). Ved slike undersøkelser kan det imidlertid ikke benyttes tvangsinngrep, og 

derfor kan en organisasjon som innehar personopplysninger, ikke tvinges til å gi slike opplysninger. 

Innsamling og bruk av opplysninger som er utlevert til PSIA på frivillig grunnlag, er underlagt relevante garantier og 

begrensninger fastsatt ved lov, blant annet telekommunikasjonsfortroligheten som er sikret gjennom forfatningen og reglene for 

håndtering av personopplysninger i henhold til APPIHAO. 

4) Forsvarsdepartementet (MOD – Ministry of Defense) 

Når det gjelder opplysninger som er samlet inn av forsvarsdepartementet (MOD), samler MOD inn opplysninger på grunnlag av 

artikkel 3 og 4 i loven om opprettelse av MOD i den grad det er nødvendig for utøvelsen av oppgavene innenfor dets 

administrative jurisdiksjon, herunder med hensyn til forsvar og beskyttelse, tiltak som skal treffes av forsvarsstyrkene, samt 

utplasseringen av forsvarsstyrker fra hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret. MOD kan bare samle inn opplysninger for disse 

formålene gjennom frivillig samarbeid og fra kilder som er fritt tilgjengelige. Det samler ikke inn opplysninger om 

offentligheten. 

2) Begrensninger og garantier 

a) Lovfestede begrensninger 

1) Generelle begrensninger basert på APPIHAO 

APPIHAO er en allmenn lov som får anvendelse på administrasjonsorganenes innsamling og håndtering av personopplysninger 

på alle disse organenes virksomhetsområder. Derfor bør begrensningene og garantiene beskrevet i avsnitt II A.1 bokstav b) nr. 2 

også få anvendelse på lagring, oppbevaring, bruk osv. av personopplysninger på området nasjonal sikkerhet.  

  

(28) Det utføres av regjeringens etterretnings- og undersøkelseskontor på grunnlag av artikkel 4 i dekretet om regjeringssekretariatets 

organisasjon. 

(29) Dette omfatter «innsamling og undersøkelse av etterretningsopplysninger med hensyn til viktig politikk fra regjeringens side». 

(30) Sikkerhetspolitiet er ansvarlig for bekjempelse av kriminalitet knyttet til offentlig sikkerhet og nasjonens interesse. Dette omfatter 

bekjempelse av kriminalitet og innsamling av opplysninger om ulovlige handlinger knyttet til venstreekstreme grupper, høyreekstreme 

grupper og skadelig anti-japansk virksomhet. 
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2) Særlige begrensninger som gjelder politiet (både NPA og prefekturpolitiet) 

Som angitt ovenfor i avsnittet om innsamling av opplysninger med henblikk på strafferettslig håndheving, kan politiet bare 

samle inn opplysninger innenfor sin jurisdiksjon, og når dette gjøres, kan det i henhold til artikkel 2 nr. 2 i politiloven bare 

handle i et omfang som er «strengt begrenset» til utøvelsen av dets oppgaver, og på en måte som er «upartisk, nøytral, 

fordomsfri og rettferdig». Dessuten skal dets myndighet «aldri misbrukes på noen måte som griper inn i de rettighetene og 

frihetene til en privatperson som er sikret i Japans forfatning». 

3) Særlige begrensninger som gjelder for PSIA 

Både artikkel 3 i SAPA og artikkel 3 i ACO fastsetter at undersøkelser som utføres i henhold til disse lovene, skal gjennomføres 

bare i så lite omfang som nødvendig for å oppnå formålet med dem, og skal ikke utføres på en måte som utgjør en urimelig 

begrensning av grunnleggende menneskerettigheter. I samsvar med artikkel 45 i SAPA og artikkel 42 i ACO er det dessuten 

slik at dersom en tjenestemann i PSIA misbruker sin myndighet, så utgjør dette et lovbrudd som kan straffes med strengere 

strafferettslige sanksjoner enn ved «allment» misbruk av myndighet på andre områder av offentlig sektor. 

4) Særlige begrensninger som gjelder for MOD 

Når det gjelder opplysninger som er samlet inn/organisert av MOD, som nevnt i artikkel 4 i loven om opprettelse av MOD, er 

dette departementets virksomhet for å samle inn opplysninger begrenset til det som er «nødvendig» å kunne utføre dets 

oppgaver med hensyn til 1) forsvar og beskyttelse, 2) tiltak som skal treffes av forsvarsstyrkene, og 3) organisering, antall 

personell, struktur, utstyr og utplassering av forsvarsstyrkene fra hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret. 

b) Andre begrensninger 

Som forklart tidligere i avsnitt II.A.2 bokstav b) nr. 1 med hensyn til strafferettslig etterforskning, følger det av rettspraksis i 

høyesterett at for å kunne rette en anmodning om frivillig samarbeid til en driftsansvarlig, må en slik anmodning være 

nødvendig for undersøkelsen av et mistenkt lovbrudd og være rimelig for å oppnå formålet med undersøkelsen. 

Selv om undersøkelser foretatt av undersøkelsesmyndighetene med hensyn til nasjonal sikkerhet skiller seg fra undersøkelser 

foretatt av undersøkelsesmyndighetene med hensyn til håndheving av loven når det gjelder rettslig grunnlag og formål, gjelder 

de sentrale prinsippene om «nødvendig for undersøkelsen» og «egnet metode» også med hensyn til nasjonal sikkerhet, og må 

overholdes idet det tas behørig hensyn til de særlige omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. 

Kombinasjonen av begrensningene nevnt ovenfor sikrer at innsamling og behandling av opplysninger skjer bare i det omfang 

som er nødvendig for vedkommende offentlige myndighets utførelse av bestemte oppgaver, samt på grunnlag av konkrete 

trusler. Dette utelukker masseinnsamling og vilkårlig innsamling eller innsyn i personopplysninger av grunner knyttet til 

nasjonal sikkerhet. 

B. Tilsyn 

1) Tilsyn basert på APPIHAO 

Som forklart ovenfor i avsnitt II.B.2 er det i Japans offentlige sektor slik at ministeren eller lederen for hvert departement eller 

organ er tillagt myndighet til å føre tilsyn med og håndheve samsvar med APPIHAO i sitt departement eller organ. Dessuten 

kan innenriks- og kommunikasjonsministeren undersøke status for håndheving av loven, anmode hver minister om å framlegge 

materiale og forklaringer på grunnlag av lovens artikkel 49 og 50 og avgi uttalelser til hver minister på grunnlag av lovens 

artikkel 51. Han/hun kan for eksempel anmode om en revisjon av tiltakene gjennom tiltakene fastsatt i lovens artikkel 50 og 51. 

2) Tilsyn med politiet som utføres av kommisjonene for offentlig sikkerhet 

Som forklart i ovennevnte avsnitt «II. Innsamling av opplysninger med henblikk på strafferettslig håndheving», fører de 

uavhengige prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet tilsyn med prefekturpolitiets virksomhet. 

Når det gjelder den nasjonale politimyndigheten (NPA), utøves tilsynsfunksjonene av den nasjonale kommisjonen for offentlig 

sikkerhet. I henhold til artikkel 5 i politiloven er denne kommisjonen særlig ansvarlig for «vern av privatpersoners rettigheter 

og frihet». For dette formål skal den særlig utarbeide omfattende strategier der det fastsettes regler for forvaltning av saker som 

er fastsatt i hvert enkelt punkt i artikkel 5 nr. 4 i politiloven, og utforme andre grunnleggende retningslinjer eller tiltak som bør 

benyttes for å utføre nevnte virksomhet. Den nasjonale kommisjonen for offentlig sikkerhet (NPSC) har samme grad av 

uavhengighet som prefekturkommisjonene for offentlig sikkerhet (PPSC).  
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3) Tilsyn med MOD som utføres av generalinspektørkontoret for overholdelse av lovbestemte krav 

Generalinspektørkontoret for overholdelse av lovbestemte krav (IGO) er et uavhengig organ i forsvarsdepartementet (MOD), 

som er under direkte tilsyn av forsvarsministeren i henhold til artikkel 29 i loven om opprettelse av MOD. IGO kan utføre 

inspeksjoner for å undersøke om MODs tjenestemenn overholder lover og forskrifter. Disse inspeksjonene kalles 

«forsvarsinspeksjoner». 

IGO utfører inspeksjonene som et uavhengig organ for å sikre overholdelse av lovbestemte krav i hele departementet, herunder 

forsvarsstyrkene (SDF – Self-Defense Forces). Det utfører sine oppgaver uavhengig av MODs driftsavdelinger. Etter en 

inspeksjon avlegger IGO umiddelbart rapport om sine resultater, sammen med nødvendige forbedringstiltak, direkte til 

forsvarsministeren. På grunnlag av IGOs rapport kan forsvarsministeren gi påbud om å gjennomføre nødvendige tiltak for å 

avhjelpe situasjonen. Stedfortredende viseminister er ansvarlig for å gjennomføre disse tiltakene og skal avlegge rapport til 

forsvarsministeren om status for slik gjennomføring. 

Som et frivillig tiltak for åpenhet blir nå resultatene fra forsvarsinspeksjonene offentliggjort på MODs nettsted (selv om dette 

ikke er et lovkrav). 

Det er tre kategorier av forsvarsinspeksjoner: 

i) Regelmessige forsvarsinspeksjoner, som foretas med jevne mellomrom(31). 

ii) Forsvarsinspeksjoner ved kontroller som foretas for å kontrollere om forbedringstiltakene faktisk er truffet. 

iii) Særlige forsvarsinspeksjoner som foretas for særlige forhold etter pålegg fra forsvarsministeren. 

I forbindelse med slike inspeksjoner kan generalinspektøren anmode om rapporter fra det berørte kontoret, kreve at det 

framlegges dokumenter, gå inn på anlegg for å foreta inspeksjonen, anmode om forklaringer fra stedfortredende viseminister 

osv. Av hensyn til arten av IGOs inspeksjonsoppgaver ledes dette kontoret av svært høytstående juridiske sakkyndige (tidligere 

statsadvokater). 

4) Tilsyn med PSIA 

PSIA utfører både regelmessige og særlige inspeksjoner av virksomheten ved sine enkelte byråer og kontorer 

(etterretningsbyrået for offentlig sikkerhet, etterretningskontorene for offentlig sikkerhet med underkontorer osv.). Med 

henblikk på regelmessig inspeksjon er en assisterende generaldirektør og/eller direktør utpekt som inspektør(er). Slike 

inspeksjoner gjelder også forvaltningen av personopplysninger. 

5) Tilsyn som utføres av parlamentet (Diet) 

Når det gjelder innsamling av opplysninger med henblikk på strafferettslig håndheving, kan parlamentet gjennom sin 

vedkommende komité undersøke lovligheten av innsamlingen av opplysninger på området nasjonal sikkerhet. Parlamentets 

undersøkelsesmyndighet bygger på artikkel 62 i forfatningen og artikkel 74 og 104 i parlamentsloven. 

C. Individuell klageadgang 

Individuell klageadgang kan utøves gjennom de samme mulighetene som på området strafferettslig håndheving. Dette omfatter 

også den nye klagemekanismen som PPC forvalter og fører tilsyn med, med sikte på behandling og løsning av klager fra 

privatpersoner i EU. Se i forbindelse med dette de relevante delene av avsnitt II.C. 

I tillegg finnes det en rekke særlige muligheter for individuell klageadgang på området nasjonal sikkerhet. 

Personopplysninger som samles inn av et administrasjonsorgan for formål knyttet til nasjonal sikkerhet, er underlagt 

bestemmelsene i kapittel 4 i APPIHAO. Dette omfatter retten til å anmode om utlevering (artikkel 12), retting (herunder 

tilføyelse eller sletting) (artikkel 27) av personopplysningene som er lagret om privatpersonen, samt retten til å kreve 

midlertidig oppheving av bruken av personopplysningene dersom administrasjonsorganet har innhentet de aktuelle 

opplysningene ulovlig (artikkel 36). Når det er sagt, er utøvelsen av disse rettighetene på området nasjonal sikkerhet underlagt 

visse begrensninger: anmodninger om utlevering, retting eller midlertidig oppheving vil ikke bli innvilget dersom det gjelder 

«opplysninger som det er rimelig grunn til at lederen for et administrasjonsorgan kan fastslå at utlevering av, sannsynligvis kan 

være til skade for nasjonal sikkerhet, forårsake skade på et gjensidig tillitsforhold til en fremmed stat eller en internasjonal 

  

(31) Som et eksempel på en inspeksjon som er relevant for saker som omfattes av denne redegjørelsen, kan det vises til de regelmessige 

forsvarsinspeksjonene fra 2016 med hensyn til «Bevissthet om / forberedelse til overholdelse av lovbestemte krav», ettersom vern av 

personopplysninger var ett av de sentrale punktene for inspeksjonen. Mer spesifikt gjaldt inspeksjonen status for forvaltning, lagring osv. 

av personopplysninger. I sin rapport påviste IGO flere uhensiktsmessige aspekter ved forvaltningen av personopplysninger som burde 

forbedres, for eksempel manglende vern av data ved hjelp av passord. Rapporten er tilgjengelig på MODs nettsted. 
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organisasjon, eller ha ugunstig virkning i forhandlinger med en annen stat eller en internasjonal organisasjon» (artikkel 14 

punkt iv). Dermed hører ikke all frivillig innsamling av opplysninger knyttet til nasjonal sikkerhet inn under dette unntaket, 

ettersom sistnevnte alltid krever en konkret vurdering av risikoen i forbindelse med at opplysningene utleveres. 

Dersom anmodningen fra privatpersonen avslås med den begrunnelse at de aktuelle opplysningene ikke anses som egnet til 

utlevering i henhold til artikkel 14 punkt iv), kan dessuten privatpersonen inngi en klage til overordnet forvaltningsmyndighet 

for gjennomgåelse av en slik beslutning, ved for eksempel å hevde at vilkårene fastsatt i artikkel 14 punkt iv) ikke er oppfylt i 

den aktuelle saken. I så fall skal lederen for det berørte administrasjonsorganet før det treffes en beslutning, rådføre seg med 

undersøkelseskomiteen for vern av personopplysninger og utlevering av opplysninger. Denne komiteen vil gjennomgå klagen 

fra et uavhengig ståsted. Komiteen er et svært spesialisert og uavhengig organ hvis medlemmer er oppnevnt blant personer med 

fremragende sakkunnskap av statsministeren med samtykke fra begge kamrene i parlamentet(32). Komiteen har sterk 

undersøkelsesmyndighet, herunder muligheten til å be om dokumenter og utlevering av de aktuelle personopplysningene, 

forhandle bak lukkede dører og gjøre bruk av «Vaughn index»-prosedyren(33). Komiteen utarbeider deretter en skriftlig rapport 

som sendes til den berørte personen(34). Resultatet i rapporten skal offentliggjøres. Selv om rapporten ikke formelt er rettslig 

bindende, etterkommer det berørte administrasjonsorganet nesten alle rapporter(35). 

Avslutningsvis kan privatpersonen i henhold til artikkel 3 nr. 3 i loven om tvistemål i administrative saker anlegge sak om 

tilbakekalling av administrasjonsorganets beslutning om ikke å utlevere personopplysningene. 

IV. Regelmessig gjennomgåelse 

Innenfor rammen av den regelmessige gjennomgåelsen av beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil PPC og 

Europakommisjonen utveksle opplysninger om behandlingen av data i henhold til vilkårene i konstateringen av tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå, herunder de som er fastsatt i denne redegjørelsen. 

 __________  

  

(32) Se artikkel 4 i loven om opprettelse av undersøkelseskomiteen for vern av personopplysninger og utlevering av opplysninger. 

(33) Se artikkel 9 i loven om opprettelse av undersøkelseskomiteen for vern av personopplysninger og utlevering av opplysninger. 

(34) Se artikkel 16 i loven om opprettelse av undersøkelseskomiteen for vern av personopplysninger og utlevering av opplysninger. 

(35) I løpet av de siste tre årene finnes det ikke rettspraksis der det berørte administrasjonsorganet har truffet en beslutning som avviker fra 

komiteens konklusjoner. Dersom man går bakover i tid, finnes det ekstremt få tilfeller der dette har skjedd: bare to tilfeller av i alt  

2 000 saker etter 2005 (det året APPIHAO trådte i kraft). Dersom administrasjonsorganet treffer en avgjørelse/beslutning som avviker 

fra komiteens konklusjoner i henhold til artikkel 50 nr. 1 punkt 4 i loven om klage til forvaltningsorgan, som anvendes i stedet for 

artikkel 42 nr. 2 i APPIHAO, skal det klart angi begrunnelsene for dette. 


