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HØRING – NY PERSONOPPLYSNINGSLOV
Viser til e-post av 31. august hvor det er bedt om innspill vedrørende høring om ny
personopplysningslov.
Forslaget til ny personopplysningslov vil berøre Den norske tannlegeforening og foreningens
medlemmer på flere måter. For det første vil den ha betydning for selve foreningen, herunder for
medlemsregisteret, dernest har den betydning for det enkelte medlem som driver
tannlegevirksomhet både i liten og stor skala.
På vegne av foreningen og foreningens medlemmer vil vi få komme med enkelte momenter som vi
anser vil kunne være en utfordring.
I følge artikkel 37 så skal det opprettes personvernrådgiver i virksomheter som «behandler sensitive
personopplysninger i stor skala». Det er imidlertid ikke tilstrekkelig klarlagt hva som ligger i begrepet
«stor skala», hvilket medfører en usikkerhet for når en bedrift er pliktig til å opprette
personvernrådgiver. Datatilsynet har søkt presisert hva som menes med «stor skala» og nevner at
fastleger og advokater som kun behandler opplysninger for et begrenset antall pasienter eller kunder
er eksempler på aktører som ikke vil komme inn under begrepet «stor skala», vil det samme være
tilfellet for tannleger? Vi kan ikke se at Datatilsynet sin presisering er klargjørende. Vi er av den
oppfatning at eksemplifiseringen snarere skaper tvil om hva som skal legges i «et begrenset antall».
Enkelte tannlegekontor/tannleger vil kunne ha en stor kundebase og dermed behandle en god del
sensitiv informasjon. Det savnes i det hele retningslinjer som sier noe mer konkret om hvordan
begrepet skal tolkes og i den forlengelse hvem som må ha personvernrådgiver. Selve begrepet
oppfattes som for diffust, og selve innholdet i denne sammenheng bør etter vårt syn søkes spesifisert
nærmere.
Videre synes regelverket utformet slik at det best passer for større bedrifter, når det gjelder
tannlegevirksomhet er det flere mindre foretak. Vi ser dermed at dette kan medføre enkelte vansker
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for de mindre bedriftene og det bør søkes å tilrettelegge også for disse. Dette er av særlig betydning
nå da ansvaret i større grad legges over på den enkelte bedrift og overtredelsesgebyret samtidig økes
betraktelig.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Ann-Britt Rognes
Advokat
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