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Oversikt
• Forslag til ny forordning for elektronisk kommunikasjon og personvern (ePrivacy Regulation)
– Sikre retten til privatliv/korrespondanse og fri flyt av ekomtjenester/data
– Bedre harmonisering og håndhevelse
– Utvidet virkeområde (geografisk, materielt og både fysiske/juridiske personer)
– Gjelder nå også Over-the Top-tjenester ("OTT")
• Vil erstatte 2002/58/EU
– Gjennomført i Ekomloven og -forskriften
– Vil også få betydning for personopplysningslov og markedsføringslov
• Lex specialis, komplementerer GDPR
– Samme håndheving (Datatilsynet)
– Samme strenge sanksjonsregime (klageordning, rett til erstatning og bøtenivå)
– Siktemål at skal få virkning samtidig som GDPR, dvs. 25. mai 2018

Lovgivningsprosessen
• Kommisjonen 10. januar 2017: forslag ny ePrivacy Regulation (EPR)
– Til behandling i Rådet og Parlamentet
• Sentrale uttalelser:
– Artikkel 29-gruppen (WP 247)
– European Data Protection Supervisor
– Studie for Libe-komiteen
• Nasjonal høring med frist 24. mars 2017
• Parallell prosess: forslag til European Electronic Communications Code (EECC)
– Forordningen benytter konkurranserettede definisjoner i EECC som kan endre seg
•

Lite sannsynlig at målsetningen om 25. mai 2018 vil bli nådd

Utvidet virkeområde
Art 2 og 3
• Regulerer:
– "processing of electronic communications data carried out in connection with the provision
and the use of electronic communications services and to information related to the terminal
equipment of end-users"
– Omfatter også OTT-tjenester og maskin-til-maskin-kommunikasjon (IoT)
• Gjelder ikke:
– Ekomtjenester som ikke er offentlig tilgjengelige (f.eks. internt i konsern)
– Forebygging, etterforskning og påtale på politi/justisområdet
• Geografisk virkeområde (sml. GDPR)
– Ekomtjenester rettet mot sluttbrukere i EØS
• Uavhengig av om det skjer mot betaling
– Ekomtilbydere utenfor EØS plikter å utnevne stedlig representant i EØS
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OTT-Tjenester
• Forordningen vil potensielt kunne omfatte både OTT-0, 1 og 2 nedenfor:
- Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC):
• OTT-0: tjenester som kvalifiserer til å være "electronic communications service" (ECS)
slik de er definert i Framework Directive (Eksempel Skype til fasttelefon)
• OTT-1: tjenester som ikke er ECS, men som potensielt kan konkurrere med ECS-er
(WhatsApp, Messenger)
• OTT-2: Andre tjenester (Netflix, Dropbox, Spotify)

Konfidensialitet
Art 5
• Viderefører direktivets og ekomlovens regler om konfidensialitet for kommunikasjonsdata
• Taushetsplikten etter ekomloven § 2-9 omfatter bare tradisjonelle tilbydere (og installatør)
• All monitorering, avlytting, lagring, eller annen behandling av kommunikasjonsdata av andre
enn sluttbrukerne er forbudt, med mindre det tillattes etter forordningen

Behandling av kommunikasjonsdata
Art 6
• Hovedregel:
– Tilbydere av ekomnettverk og –tjenester kan behandle kommunikasjonsdata når det er
nødvendig for
• Overføringen av data (så lenge nødvendig for formålet), eller
• Opprettholdelse av sikkerhet i nettverk/tjenester eller avdekke tekniske feil i overføringen
• Innholdsdata (innholdet, f.eks. text, tale, video, bilder og lyd)
– Sluttbrukers samtykke til spesifikk tjeneste, og tjenesten ikke kan tilbys uten behandling av
slikt innhold
– Alle sluttbrukere har samtykket til spesifikke formål som ikke kan baseres på anonyme data
og tilbyder har konsultert Datatilsynet
• Sletting
– Hovedregel: slette eller anonymisere når innholdet er kommet til mottaker
– Kan lagres av brukeren (eller tredjepart på venge av bruker) iht. GDPR

Behandling av kommunikasjonsdata
• Metadata definisjon:
– data processed (…) for the purposes of transmitting, distributing or exchanging electronic
communications content; including data used to trace and identify the source and destination
of a communication, data on the location of the device (…) generated in the context of
providing electronic communications services, and the date, time, duration and the type of
communication;
• Metadata kan bare behandles når
– Nødvendig for å tilfredsstille krav til kvaliteten
– Nødvendig for fakturering, avdekke/hindre misbruk av tjenester eller abonnementer
– Sluttbruker har gitt samtykke for en eller flere spesifikke formål/tjenester
• Forutsatt at formålet ikke kan oppnås med anonyme data
• Sletting
– Slette / anonymisere når ikke lenger er nødvendig for overføring av kommunikasjon, eller
– Lagre så lenge nødvendig for faktureringsformål (inkl. klage/tvist vedr. fakturering)

Informasjon lagret/relatert til terminalutstyr (cookies)
Art 8
• Viderefører hovedreglene i ekomdirektivet og ekomloven § 2-7b)
• Informasjonskapsler (mv) bare tillatt i følgende tilfeller
– Nødvendig for kommunikasjon,
– Nødvendig for å tilby en informasjonssamfunnstjeneste forespurt av sluttbruker, eller
– Nytt: Nødvendig for "web audience measuring" (av tilbyder vedr. info.samfunnstjeneste)
– Sluttbruker har samtykket (jf. GDPR)
• Men: kan gjøres gjennom innstillinger i nettleser (jf. norsk praksis)
• Art 29 / EDPS: bør ha forbud mot "cookie-walls"
• Pragmatisk tilnærming i Norge
– Ikke krav til banner/pop-up
– Kan gi samtykke gjennom innstillinger i nettleser
– Informasjon om hvilke cookies, formål, hvilke opplysninger og hvem som behandler

Bruken av informasjonskapsler i dag

Kilde: Det store datakappløpet, november 2015 (Datatilsynet)

Krav til nettlesere
Art 10
• Programvare som gir mulighet for elektronisk kommunikasjon, inkl. for laste ned informasjon
på Internett, skal tilby funksjonalitet for å hindre tredjeparter fra å lagre/lese informasjon på
sluttbrukers utstyr
• Ved installering skal programvaren
– Informere om innstillinger vedr. personvern
– Kreve at brukeren samtykker til en innstilling
• For programvare som er installert før 25. mai 2018 skal kravene være oppfylt ved første
oppdatering, men ikke senere enn 25. august 2018

Oppkobling av terminalutstyr
Art 8 (2)

• Innsamling av opplysninger terminalutstyr utveksler ifbm. oppkobling til annen
enhet/nettverk er forbudt, med mindre
– Det bare skjer for å etablere koblingen
– Det gis klar informasjon (kan gjøres med standardiserte symboler)
•
•
•
•
•

Om innsamlingen
Formålet
Hvem som er ansvarlig
Informasjon iht. GDPR art. 13 (dersom det innsamles personopplysninger)
Hvilke tiltak sluttbrukers utstyr har for å stoppe eller minimere innsamlingen

– Sikkerheten er tilfredsstillende, jf. GDPR art. 32

Adgang til nasjonale innskrenkninger
Art 11
• EU og nasjonal rådgiver kan gjennom lovgivning gjøre innskrenkninger vedr.
–
–
–
–

Konfidensialitet (Art 5)
Behandling av kommunikasjonsdata (Art 6)
Lagring og sletting (Art 7)
Lagring i terminalutstyr (Art 8)

• Forholdsmessige tiltak innen rammene av GDPR 23(1)(a)-(e):
– Nasjonal sikkerhet
– Forsvar
– Offentlig sikkerhet
– Politi og justis
– Andre viktige samfunnshensyn (økonomiske, finansielle, skattemessige, helse mv)
• Tilbydere skal etablere interne prosedyrer vedr. håndtering av forespørsler om tilgang til ekom-data
• Tilsynsmyndigheten kan be om innsyn i prosedyrer, antall henvendelser, påberopte grunnlag og svar

Direkte markedsføring
Art 16
• Videreføring av dagens hovedregler, men antakeligvis videre virkeområde (OTT)
– Markedsføringsloven § 15: "elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell
kommunikasjon" (typisk fokus på e-post, sms mv.)
• Hovedregel samtykke:
– "Natural or legal persons may use electronic communications services for the purposes of
sending direct marketing communications to end-users who are natural persons that have
given their consent"
• Samtykke ikke nødvendig ved eksisterende kundeforhold
– Kontaktdetaljer mottatt ifbm. salg
– Markedsføring av egne liknende varer og tjenester
– Klar og tydelig informasjon om adgang til å reservere seg
(ved innsamling og hver henvendelse)
• Detaljerte regler vedr. identifisering/blokkering av oppringning og nummeropplysningstjeneste

Avsluttende betraktninger
• Svært vidt virkeområde
– Geografisk
– Materielt (OTT og IoT)
• De fleste tilbydere vil måtte forholde seg til både GDPR og ePrivacy Regulation
– Skjønnsmessige avveininger vs. firkantede regler/samtykke
– Ikke gitt at ePrivacy Regulation alltid gir best vern
– Hensyn til innovasjon og utvikling
• Oppgavefordeling mellom Datatilsyn, Nkom og Forbrukermyndighetene må avklares
• Markedsføringsreglene kan raskt få veldig bredt virkeområde
– Usikkerhet ved tilpasset innhold og annonser på nettsider, apper og ulike OTT-tjenester
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