Felles behandlingsansvar

«En for alle og alle for en?»

Behandling av personopplysninger: samspill mellom ulike roller
DB og BA svarer hver for seg ovenfor Datatilsynet for brudd på
GDPR
De(n) registrerte

BA plikter å velge kun DB som gir tilstrekkelige garantier for vern (art
28 1)
Behandlingsansvarlig
.

DB skal bistå den BA til å etterleve sine plikter (art 28 3 f) og skal
omgående underrette den BA dersom vedkommende mener at
en instruks er i strid med GDPR (art 28 3 siste setning)
Databehandler

BA og DB har solidar erstatningsansvar for materiell eller ikkemateriell skade som følge av en overtredelse av GDPR (art 82)
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Komplekst økosystem ved behandling av personopplysningene

Behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig (e)
.

Databehandler (e)

Den registrerte

• Mange aktører deltar i verdikjeden
• Komplekse teknologiske løsninger
• Mange varianter av samarbeid - deling av ressurser

.

Underdatabehandler (e)
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• I tillegg, forhandlingsmakt og innsikt i den faktiske behandlingen av
personopplysninger er ofte det motsatte av det man forventer etter lovens
formaldefinisjon.

«Vern av de registrertes rettigheter og friheter … krever
en tydelig fordeling av ansvar i henhold til denne
forordning, herunder når den behandlingsansvarlige
fastsetter formålene med og midlene for behandlingen
sammen med andre behandlingsansvarlige, eller når en
behandlingsaktivitet utføres på vegne av en
behandlingsansvarlig» (fortale 79)
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Ulike samarbeidsformer
Art. 26

Art. 28

BA med en eller flere DB

Felles behandlingsansvar

• Bindende avtale eller annet rettslig dokument
•
•
•

underlagt EU/ nasjonal lov
Instruksjonsmyndighet
Forbudt mot bruk til egne formål
Plikt til å gjenspeile egne forpliktelser mot BA i
egne avtaler med ledd under.

• Fastsetter sitt respektive ansvar «ved hjelp av en
•
•
•

ordning»
Felleskap i fastsettelse av formål og midler for
behandling
Opplysningene kan gjenbrukes til egne formål
Solidaransvar ovenfor de registrerte

Avtalerett?

Utlevering fra BA til BA
• Ingen plikt til avtale under GDPR
• Egne formål og midler
• Begrenset mulighet til å overprøve vurderinger av
•
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prinsippene
Selvstendig ansvar

Artikkel 26

Dersom to eller flere
behandlingsansvarlige i
fellesskap fastsetter
formålene med og midlene
for behandlingen …

Felles behandlingsansvarlige er BA hver for seg…
Har eget behandlingsgrunnlag
•
•
•

Etter artikkel 6 i GDPR, med eventuell supplerende rettsgrunnlag
Etter artikkel 9, dersom særlige kategorier opplysninger behandles
Behandlingen oppfyller personvernprinsippene i artikkel 5

Bestemmer formålet med behandlingen
•
•
•

«Faktisk bestemmer» , men også «har myndighet til å bestemme»
Art 28 (10) en databehandler skal anses for å være behandlingsansvarlig dersom den fastsetter
formål og midlene for behandling
Formell anvisning kan overprøves (Swift-case)

Bestemmer (essensen i) midlene som skal brukes
•
•
•
•

Hvordan opplysningene skal disponeres etter at formålet er
nådd.
Beslutte bruk av databehandlere og anskaffe disse
Stille funksjonelle og sikkerhetskrav, tilgangskontroll mv
Innføre organisatoriske rutiner.

Har sivilprosesuell partsevne (PVN 2011-10 Simonsen))
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Noen eksempler

Bompengeselskapene og Statens
vegvesen har såkalt felles
behandlingsansvar for
personopplysninger i sentrale
systemer i bompengesektoren, …. I
all hovedsak gjelder følgende
ansvarsfordeling:
Bompengeselskapene skal kreve inn
bompenger og gi informasjon til de
som er registrert i
bompengesystemene. Statens
vegvesen skal inngå avtaler med
leverandører av sentrale
bompengesystemer, gi overordnet
informasjon om behandling av
personopplysninger i systemene og
melde eventuelle avvik i de sentrale
bompengesystemene til Datatilsynet
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H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS er et konsern som består av flere
hel- og deleide selskaper. Universitetsforlaget AS er et heleid selskap av
H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS som organisatorisk er knyttet tett
til morselskapet ved at de to forlagene deler en rekke fellestjenester og
er lokalisert på samme adresse. Av denne grunn har H. Aschehoug & Co
(W. Nygaard) AS og Universitetsforlaget AS et felles behandlingsansvar
for en del behandling av personopplysninger. Dette omfatter bl.a.
kundebehandlingssystemet (CRM).

Lånekassen er ansvarlig for ….
Vi har felles behandlingsansvar med Statens innkrevingssentral i saker
som gjelder innkreving av oppsagte lån og noen andre saker som vi har
gitt Statens innkrevingssentral i oppdrag å utføre på Lånekassens vegne.

…rett til å bestemme
SWIFT
(WP 29 Opinion 10/2006)

Bankene har praktisk mulighet til å påvirke beslutninger gjennom deltakelse i styret til Swift.
Medvirker ved å muliggjøre behandlingen ( bruke plugg inn på siden).

Case C-210/16
(Fashion ID)

Behandlingen er gjort i kommersiell hensikt og i begge parters interesse.
Kun Facebook mottok personopplysninger, Fashion ID fikk kun statistikk over likes.
Felles ansvar er dog begrenset til de behandlinger i verdikjeden med påvirkningsmulighet (innsamlingen og
overføringen til Facebook). Viderebehandling etter overføring – er Facebook selv ansvarlig for.

Medvirker ved å muliggjøre behandlingen (ved å opprette side på Facebook).
C-210/16
(WirtschaftsakademieFanpage)
►

►
►
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Case C-25/17
(Jehovas vitner)

Medvirker i valg av midler, ved å definere hvilken statistikk som genereres, herunder
fastsette kategorier av brukere som skal omfattes av behandlingen.
Kun Facebook hadde tilgang til personopplysninger, Akademia mottok statistikk over
besøkende.
Medbestemmelse i fastsettelse av formål og virkemidler med behandlingen behøver ikke å ha
skriftlig format (f eks som veiledning eller instruks);
Menigheten “koordinerte, oppmuntret til og organiserte forkyndelsesvirksomheten” fra dør
til dør sammen med de enkelte predikantene.

… de skal … fastsette sitt
respektive ansvar for å overholde
forpliktelsene …. ved hjelp av en
ordning seg imellom, med
mindre …. ansvar er fastsatt i
unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett

Ordning seg imellom…
«på behørig måte gjenspeile de felles BAs respektive roller og forhold til de registrerte»
•
•

En bindende avtale - kfr art 28 (BA-DB)?
Må likevel ikke være noe tvil om hva som inngår i det felles behandlingsansvaret - samt hva den enkelte
er ansvarlig for

«må avklare hvordan partene skal ivareta den registrertes interesser»
•
•
•
•
•

Fast kontaktpunkt?
Hvem gir informasjon?
Hvem er nærmest til å innhente samtykke (hvis nødvendig)?
Hvem følger opp krav om retting/sletting mv?
Hvem informerer om avvik?

«den registrerte utøve sine rettigheter med hensyn til og overfor hver av de BA»
•

•
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Felles ansvar overfor den registrerte, selv om innbyrdes fordeling er annerledes iht
avtale/praksis.
➢ Krever at begge(alle) BA har satt opp regime for henvendelser (beredskap) – selv om de
har avtalt annerledes seg i mellom.
Krav om åpenhet om essensen i «ordningen».

En for alle…og alle for en?
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Ulik grad av integrasjon (ndg formål og virkemidler) mellom felles behandlingsansvarlige

• Felles interesse (økonomisk gevinst), men
i praksis fulgt gjennom ulike aktiviteter
(ulike formål)
• En part gjør innsamlingen av
personopplysninger mulig,
• Kun en part har tilgang til identifiserende
opplysninger
• Infrastruktur tilhører den ene parten

Sak C-40/17 (Fashion ID)
Sak C-210/16 (Fanpage)
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• Ulike formål
• Felles infrastruktur
• En part gjør innsamlingen av
personopplysninger mulig
• Samme sett av personopplysninger og
registrerte

• Ett felles formål som forfølges av samtlige

•
•
•
•

fellesbehandlingsansvarlige
Involvert samtidig
Involvert sekvensielt
Felles databehandler og infrastruktur
Felles gevinst

Eks

Eks: Felles behandlingsansvar mellom SIO og
universitet for behandling av personopplysninger
om studenter og utleie av studentboliger
(bygningene eies av universitetet)

«BMW AG er imidlertid behandlingsansvarlig for
personopplysninger som behandles på grunn av bruk av
"Connected App", og er dessuten sammen med BMW NO felles
behandlingsansvarlig for den tekniske leveringen av
ConnectedDrive-tjenesten»

Hva er konsekvensen for de involverte virksomhetene?

➢

Vurdere den rollefordelingen som gir mest forutsigbarhet til brukeren/ den registrerte!

➢

Forvaltningsregime med samordning og medbestemmelse (avtale, tekniske virkemidler,
databehandlere, rutiner, risikovurderinger, avvikshåndtering);

➢

Virksomhetsrisiko må ta høyde for solidar erstatningsansvar;

➢

Beredskap for håndtering av brukerhenvendelser til tross for intern avtale om ansvarsfordeling.

➢

Andre?...
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