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Høringsuttalelse - Midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferjer
etter yrkestransportloven
Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 27. mars 2020 om midlertidig forskrift
til koronaloven om billettering på ferjer etter yrkestransportloven.
På grunn av den korte svarfristen, har Datatilsynet kun gjort en kort vurdering av forslaget.
Vi forstår forslaget slik at samtlige trafikanter etter den midlertidige forskriften vil bli
registrert med kjøretøyets kjennemerke, enten dette skjer ved etablerte installasjoner med
skiltgjenkjenningssystem, ved optiske kameraer, eller at billettør taster inn kjennemerket
manuelt på en enhet.
Tidligere har det ved flere fergesamband vært mulig å reise med kontant betaling på stedet.
Som tiltak for å forhindre videre utbrudd av Covid-19, har Statens vegvesen og flere
fylkeskommuner fjernet manuell billettering, slik at en god del trafikanter reiser gratis.
For disse trafikantene innebærer forslaget at de ikke lenger vil kunne reise anonymt. Vi kan
ikke se at forslaget berører hvordan trafikantene blir informert om den nye ordningen.
Plikt til å gi informasjon til de registrerte
Vi minner i denne forbindelse om prinsippet om åpenhet, som er et grunnleggende prinsipp
etter personvernforordningen, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav a.
De behandlingsansvarlige plikter å informere de registrerte etter personvernforordningen
artikkel 12 og 13. Artikkel 13 angir nærmere hvilken informasjon som skal gis til de
registrerte, mens artikkel 12 bestemmer hvordan informasjonen skal gis.
Trafikanter skal få klar og tydelig informasjon om behandlingen. Informasjonen skal gis på
tidspunktet for innsamlingen av personopplysningene, jf. artikkel 13 nr. 1.
Sikkerhet ved behandlingen
Ettersom forslaget gir mulighet for ulike former for registrering av kjennemerke, minner vi
også om plikten til å sørge for tilstrekkelig personopplysningssikkerhet etter
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personvernforordningen artikkel 32. De enkelte aktørene må blant annet vurdere hvilke
virkemidler for registrering som ivaretar personopplysningssikkerheten, og ha tiltak som
sikrer konfidensialitet ved behandlingene.
Vi stiller oss til rådighet dersom dere ønsker utfyllende informasjon eller har spørsmål til vårt
høringssvar. Dere kan i så fall ta kontakt med Jeanette Dyrkorn på telefon 22 39 69 14.
Med vennlig hilsen
Jørgen Skorstad
avdelingsdirektør
Jeanette Dyrkorn
juridisk seniorrådgiver
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