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Plikt til å samarbeide



Samarbeid etter D 95/46/EC
qD 95/46/EC:
«Tilsynsmyndighetene skal samarbeide med hverandre i det 
omfang det er nødvendig for at de skal få utført sine oppgaver, 
særlig ved å utveksle nyttig informasjon.» (art28(6))

o «oppgave å overvåke anvendelsen på dens territorium av de 
bestemmelser som medlemsstatene vedtar i henhold til dette direktiv» 
(art 28 (1))

o «Tilsynsmyndighetene i de ulike medlemsstater oppfordres til å yte 
hverandre bistand i gjennomføringen av sine oppgaver» (fortale 64)

q Personopplysningsloven 2000: 
o Ikke ett ord om dette i loven 
o OT PRP 92: «Etter alt å dømme må det legges stadig større vekt på 

samarbeid med andre lands kontrollmyndigheter.»… økede ressurser, 
ikke minst i en overgangsperiode
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Samarbeid etter GDPR

qGDPR: 
• ”Hver enkelt tilsynsmyndighet bidrar til ensartet anvendelse 

av denne forordning i hele Unionen. For dette formål skal 
tilsynsmyndighetene samarbeide med hverandre og med 
Kom. ihht kap VII”. (art 51 (2))

• OPPGAVE: Datatilsynet skal samarbeide med henblik på å 
sikre ensartet anvendelse og håndheving av denne 
forordning … art 57 (g). 

• OPPGAVE: Datatilsynet skal bidra til EDPBs aktiviteter…art 
57 (t) 
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Former for samarbeid

• Samarbeid i enkeltsaker
• For å innhente nødvendig informasjon til å «løse» saken
• For å fatte «riktig» avgjørelse i saken
• For å håndtere og løse evt uenigheter mellom 

deltakende tilsyn

• Harmonisering av lovtolkning, generelle tiltak
• EDPB (videreføring av WP 29);
• Uttalelser i saker som angår ‘alle’ 
• Produsere veiledningsmateriell 
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Plikt til å samarbeide

Samarbeid i enkeltsaker



Utgangspunkt for samarbeid i 
enkeltsaker (art 55-56)
• Hver tilsynsmyndighet er kompetent til å utføre sine 

oppgaver på sin egen medlemsstats område (art 55(1)).
• Ved grenseoverskridende behandling av opplysninger
• I noen tilfeller, også ‘lokale saker’
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Grenseoverskridende saker

1. Behandlingsgrunnlag
• Art. 6 nr. 1 bokstav c eller e = per def. ikke GO

• Art. 6 nr. 1 bokstav a,b,d eller f

2. Etablering av BA/DB
• Kun i Norge? = Sjekk spørsmål 3
• I flere land ? = Hva er forholdet mellom etableringene

3. Hvor er de berørte registrerte?
• Kun i Norge

• I flere land? = Er de påvirket i betydelig grad?



Når er samarbeid påkrevd?
• «saker med grenseoverskridende behandling»
• «lokale saker»

• når den behandlingsansvarlige kun er etablert i Norge
• når Datatilsynet mottar en klage som oppfyller de 

kumulative vilkårene i art 56 (2), (3)& (5)
• nasjonale tiltak utenom enkeltsaksbehandling 



One stop shop (art 60)

• Samarbeid i enkeltsaker

• Forutsetter alltid at LSA er involvert
«Lead SA» (LSA) oppnevnes etter art 56.
«Concerned SA» (CSA), se art. 4 nr. 22



Hvordan?
• Internal Market Information System (IMI)
• Online plattform
• Notifications and request
• 1. steg: A56ID sak

• Wp244



One stop shop (art 60)
LSA skal utveksle all relevant informasjon med andre 
SA som er berørt (CSA)

LSA lager utkast til vedtak, sender til uttalelse til CSA
Detaljerte regler for hvem kunngjør avgjørelsen til BA, DB, 
registrert/ klager avhengig av utfallet

Ved uenighet: EDPB kan fatte en bindende avgjørelse 
etter reglene i art 65 1  jf art  60 (4)



Gjensidig bistand (art 61)

• Tilsynsmyndighetene plikter å gi hverandre 
gjensidig bistand i form av forhåndsdrøftelser og 
forhåndsgodkjennelser, tilsyn, høringer eller 
undersøkelser;
• Forutsetter IKKE felles interesse eller «nytte»;
• Snever adgang til å nekte å besvare: 
• Manglende kompetanse
• Anmodning i strid med nasjonal eller EU lov. 

• Uten vederlag 
• Besvarelse skal gis innen 4 uker. 
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Felles aktiviteter etter art 62 

• To eller flere tilsynsmyndigheter blir enige om å jobbe 
sammen for ett felles formål og deltar aktivt ved å dele 
kunnskap og personell for å nå dette målet. 
• Grenseoverskridende behandling av personopplysninger
• Roller: 
• LSA (hovedkontor)
• SA med en rett til å delta (lokale kontorer, registrerte sannsynligvis 

påvirkes i betydelig grad)
• Andre SA, dersom LSA finner det hensiktsmessig 

• Reglene fastsettes i en avtale mellom SA
• Avgjørelse om hvorvidt det foreligger brudd på forordningen 

og passende reaksjon til dette tas også i felleskap (art 60)
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Plikt til å samarbeide

Samarbeid i enkeltsaker

Harmonisering i lovanvendelse



Tolkning, veiledning, 
harmonisering i EDPB
• Enhver tilsynsmyndighet, EU Kommisjon eller President av 

EDPB kan be EDPB om å gi ut generelle tolkningsuttalelser 
av forordningen eller å avgi en uttalelse om behandlinger av 
personopplysninger med betydning for flere medlemsland
• Ekspertgrupper per tema med representanter fra EU/EØS 

tilsynsmyndighetene 
• EDPB sekretariat
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Hva skal EDPB ha en formening 
om? (art 64)

Datatilsynet skal legge frem utkast til følgende 
avgjørelser:
• Lista over behandlinger av personopplysninger 

som nødvendiggjør en DPIA
• Utkast til bransjenorm eller endringer i 

bransjenorm  (grenseoverskridende behandling 
av personopplysninger)
• Kriteria brukt for å akkreditere tredje part som 

kan føre tilsyn med etterlevelse av bransjenorm
• Standardkontrakter
• BCR
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Plikt til å samarbeide

Samarbeid i enkeltsaker

Harmonisering i lovanvendelse

Hva betyr dette i praksis



Status i IMI (etter 3 måneder GDPR)

• 204 notifications

• 22 art. 64 prosedyrer (DPIA lists)

• 3 Voluntary Mutual Assistance (VMA) 
requests

Identifisert emne (basert på 128 saker)

avvik; 14

art. 17; 43

samtykke; 19

annet; 52

avvik art. 17
samtykke annet

CSA
35 %

LSA
2 %

annet
63 %

CSA LSA annet

35% CSA
2% LSA
63% Ikke berørt/ikke GO



Hva betyr økt samarbeid i praksis

• Nå
• lengere saksbehandlingstid

• I fremtiden
• Bedre, mer ennsartede beslutninger
• Bedre veiledningsmateriell 
• Mer tyngde i Datatilsynets vurderinger



Spørsmål?

Takk for meg
rhy@datatilsynet.no


