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Svar på spørsmål

Vi viser til brev fra Datatilsynet av 19. mai, hvor Folkehelseinstituttet (FHI) bes redegjøre og besvare 11
spørsmål. Spørsmålene er gjengitt her, med svar på hvert enkelt.

1. Hvor mange personer og hvor stor andel av befolkningen bruker appen Smittestopp aktivt per i dag?

Per 19. mai var det 640.000 personer som hadde valgt å ta i bruk Smittestopp, noe som tilsvarer 15 % av
befolkningen over 16 år. Vi legger ut oppdatert informasjon på våre nettsider:
https:/ /www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/nokkeltall-fra-smittestopp/

2. Kan FHI redegjøre for hvilke personopplysninger som behandles til hvilke formål?

Formålene med behandling av personopplysninger i appen Smittestopp er i samsvar med angitte formål i
forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19 § 1:

• Bidra til rask oppsporing av og formidling av råd til personer som kan være smittet av
koronaviruset SARS CoV-2

• Gjennom overvåkning på befolkningsnivå, bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt
av smitteverntiltak.

Dette er for øvrig i samsvar med angitte formål i European Data Protection Board (EDPB) guidelines (punkt 5)
hvor det fremgår at:

“ These g ui del ines cl ari f y the c ondi ti ons and pri nci ples f or the pr opor ti onate use of l oc ati on data and contact
tracing tools, for two specific purposes:

• using location data to support the response to the pandemic by modelling the spread of
the virus so as to assess the overall effectiveness of confinement measures ;

• contact tracing, which aims to notify individuals of the fact that they have been in close
proximity of someone who is eventually confirmed to be a carrier of the virus, in order
to break the contamination chains as early as possible.»

Datatilsynet begrunner sitt vedtak om pålegg blant annet med at det ikke er skilt uttrykkelig mellom de ulike
formålene i behandlingsprotokollen. FHI viser til at selv om formålene ikke er beskrevet hver for seg i første
utkast til behandlingsprotokoll, er disse formålene tydelig angitt i DPIA («Beskriv formål med behandlingen» s.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/nokkeltall-fra-smittestopp/
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15), i Personvernerklæringen (punkt «1. Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvilken hjemmel som
benyttes»), og i ROS (2.0). Oppdatert behandlingsprotokoll følger vedlagt.

Følgende personopplysninger om personer som har valgt å ta i bruk appen:
• Mobiltelefonnummer
• Alder
• GPS-posisjon (kontinuerlig registrering av bevegelsesmønster (lengdegrad, breddegad, høyde

over havet, hastighet og tid på ulike lokasjoner) når Smittestopp er aktivert og mobiltelefonen
er påslått)

• Generert UUID fra Smittestopp (unik ID som følger telefonnummeret)
• Operativsystem, mobiloperatør, versjonsnummer og telefonmodell
• Bluetooth-data om Smittestopp-apper på andre mobiltelefoner innenfor telefonens
• Bluetooth-rekkevidde (kontinuerlig logging av start- og sluttidspunkt for kontakt, UUID for

telefoner i nærheten og vektor med signalstyrke).

Personopplysningene samles inn gjennom Smittestopp-appen og lagres i en database i skyen i det sentrale
lagringssystemet (såkalt sporingssystem). Dette fremgår av Datatilsynets beskrivelse i tilsynets krav om
redegjørelse av 19. mai, samt i Personvernerklæringen, DPIA og ROS.

I tillegg lagrer FHI følgende personopplysninger om personer som har valgt å ta i bruk appen i den såkalte
varslingsløsningen:

• Fødselsnummer
• Bostedskommune
• Prøvesvardato fra MSIS-registeret
• Den smittedes mobiltelefonnummer (hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret)
• Sub-datasett hentet fra data innsamlet fra Smittestopp (dag for nærkontakt og

mobiltelefonnummer til alle som har vært i nærkontakt med smittede).

Både personopplysninger som er lagret i sporingssystemet og personopplysninger som er lagret i
varslingsløsningen benyttes for å oppnå formålet om rask oppsporing og formidling av råd til personer som kan
være smittet av koronaviruset SARS CoV-2.
Som det fremgår av DPIA, ROS og Personvernerklæringen, trekkes det ut aggregerte og anonymiserte
bevegelsesmønsterdata og nettverk av kontakter fra sporingssystemet. Behandlingen av personopplysninger
fra sporingssystemet til formålet om å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak utgjør
følgelig bare selve uttrekket og aggregering/anonymisering. Kun aggregerte og anonymiserte data om hvordan
folk beveger seg og hvor mange de møter (ref. vedlegg til oppdatert DPIA) vil bli brukt i arbeidet med å
vurdere smitteutbredelse og effekten av smitteverntiltak.

3. Kan FHI redegjøre for konkrete resultater av arbeidet så langt med å spore opp og varsle om covid-19-
smitte?

FHIs plan er å validere den digitale smittesporingen ved å gjøre parallell manuell smittesporing samtidig. Vi
har samarbeidet med tre kommuner; Drammen, Trondheim og Tromsø om dette siden 27. april. Disse tre
kommunene ble valgt fordi de den gang hadde nok smittede til å kunne validere appen, men ikke så mange at
arbeidet ville kreve store ressurser.. Da vi planla valideringen var det stor smitteutbredelse, ca 1.000 nye
tilfeller hver uke nasjonalt. Da valideringen startet hadde dette antallet sunket til ca 100 nye tilfeller hver uke.
Siste uken i mai lå tallet på ca 50 personer nasjonalt. Vi forlenget valideringsperioden med de tre kommunene
til ut mai, og regner med at totalt antall smittetilfeller, (personer over 16 år) i denne perioden i de tre
kommunene er rundt 80. Videre har vi sett at 30 % av de smittede i disse tre kommunene har hatt
Smittestopp, slik at vi har kunnet sammenligne sporing for rundt 28 personer. Flere av disse har vært i
karantene slik at de ikke har hatt noen nærkontakter, noen var umiddelbart kjent for kommunens
smittesporingsteam og allerede i kontakt med dem slik at varsling med SMS ikke ble ansett som
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hensiktsmessig (det er ikke selve varslingen, utsendelse av SMS som skal valideres). Andre igjen har hatt
kontakter som Smittestopp har identifisert. Vår foreløpige konklusjon er at antall tilfeller som er mulig å
sammenligne er for få, og dermed er datagrunnlaget ikke tilstrekkelig for å justere algoritmene slik vi trenger
for å optimalisere treffsikkerheten på identifikasjon av nærkontakter. Vi har fått et erfaringsgrunnlag som
peker på enkelte forhold som vi trenger mer data om, særlig knyttet til bruk av GPS data i kombinasjon med
Bluetooth. Og vi har startet en parallell validering, i en testgruppe hvor rekrutterte studenter har gått spesielle
ruter og slik simulert kontakter. Vi planlegger også et nytt samarbeid med kommune(r) om validering og
sammenligning av manuell og digital smittesporing.

4. Kan FHI redegjøre for konkrete resultater av analysearbeidet så langt?

Vi har brukt betydelige ressurser på å diskutere og å planlegge hvordan uttrekk av datasett, eller tabeller som
det i praksis vil være, skal gjøres slik at anonymitet sikres. Se vedlegg til DPIA for beskrivelse av dette. Nå
jobber vi med å få til den tekniske delen, det er tunge spørringer som skal gjøres i databasen for å sikre
anonymiteten. Enkle opptellinger, som antall bluetooth-kontakter, kan hentes ut anonymt (og da naturlig nok
kun på nasjonalt nivå, uten GPS-data), og understøtter resultater fra analyser av mobilitetsdata (anonyme fra
teleselskaper) som viser at ettersom samfunnet gradvis åpnes så beveger folk seg i større grad. Våre data viser
også at antall kontakter mellom telefoner øker gradvis. Vi håper å løse de siste tekniske utfordringene slik at vi
kan komme med analyseresultater og vil komme tilbake til dette i neste rapport (ref spørsmål 11).

5. FHI har selv påpekt at det må gjøres nye vurderinger av nødvendigheten av og forholdsmessigheten ved
appen Smittestopp etter hvert som man får mer kunnskap om oppslutningen i befolkningen og effekten
av tiltaket.

a. Har FHI evaluert nytteverdien av appen Smittestopp for hvert enkelt av formålene?
i. Hvis ja, ber vi om at det redegjøres for resultatet av evalueringen.

Vurdering av nytteverdien av appen er sammensatt og avhengig av utviklingen av andre tiltak som testing,
isolering, karantene, og av epidemiens utvikling. Vi mener det er for tidlig å vurdere nytteverdien av appen i hele
sin bredde, men at vi kan beskrive nytten så langt og belyse forventet nytte.

Som det fremgår av retningslinjen til EDBP punkt 6 vil antall brukere, smittespredning generelt, definisjon av
nærkontakt, samt andre relevante tiltak som testing mv. kunne påvirke effekten av tiltaket.

P unkt 6: “ The ef fi ci ency of the c ontr i buti on of c ontac t tr ac ing appl i cations to the management of the pandemic
depends on many factors (e.g., percentage of people who would need to install it; definition of a "contact" in terms
of closeness and duration.). Moreover, such applications need to be part of a comprehensive public health strategy
to fight the pandemic, including, inter alia, testing and subsequent manual contact tracing for the purpose of doubt
removal. Their deployment should be accompanied by supporting measures to ensure that the information
provided to the users is contextualized, and that alerts can be of use to the public health system. Otherwise, these
applications might not reach their full impact.

På bakgrunn av dagens smittesituasjon, som er svært positiv for befolkningen, men som har medført foreløpig
forlenget og ikke tilstrekkelig datagrunnlag for validering og justering av algoritmene for identifikasjon av
nærkontakter, så er det også for tidlig å måle effekt av tiltaket digital smittesporing. Tidlige og enkle analyser,
som vist til over, bekrefter mulighet for å kunne følge tett med på potensialet for smitteutbredelse, ved å
følge med på utviklingen av antall kontakter mellom telefoner på befolkningsnivå. Det er dog også for de mer
omfattende og mer informative analysene og indikatorene for tidlig å vurdere effekt.

Vi har vurdert forholdsmessigheten tidligere, og en revurdering nå endrer ikke konklusjonen foreløpig. Noen
sentrale punkter:

• Selv om smitteutbredelsen nå er lav i Norge, så er det fortsatt smitte tilstede i befolkningen
• Når samfunnet gradvis åpner, også mot omverden, vil risikoen for smitte øke
• Det er ikke flokkimmunitet i befolkningen
• Det finnes ikke vaksine enda.
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Norge har ved hjelp av svært omfattende samfunnstiltak redusert kontakt og dermed smitteutbredelse i
befolkningen, slik at vi har fått kontroll på situasjonen. Det betyr derimot ikke at krisen og
beredskapssituasjonen er over. Vi har fortsatt en pandemi med nytt virus som må håndteres, og krisen er like
reell selv om vi nå er bedre forberedt.

Smittestopp er ett av flere tiltak som må sees i sammenheng. Norges nye strategi i håndteringen av
koronaviruset består av testing, isolering, smittesporing og karantenering (TISK). Digital smittesporing er et
supplement til den manuelle smittesporingen som kommunene er pålagt å gjøre, og vil bidra til å holde
smitte-reproduksjonstallet (R) nede, blant annet ved å kunne fange opp nærkontakter smittede ikke kjenner
eller husker. Vi jobber med modeller som kan synliggjøre hvor stort bidrag digital smittesporing kan ha ut fra
ulike parametere, som antall brukere. Like viktig er det at Norges nye strategi skal være dynamisk, det vil si at
vi raskt skal kunne oppdage endringer i smittesituasjonen slik at vi har muligheten til å justere og sette inn
lokale, regionale eller nasjonale målrettede tiltak. Smittestopp vil kunne gi indikatorer som er nyttige for
nettopp dette – regioner eller områder hvor det er en stor økning eller reduksjon i kontaktflater. FHI har også
de siste ukene sammen med Simula vurdert hvordan appen kan gis mer umiddelbar nytteverdi til den enkelte
gjennom nye eller supplerende funksjoner, men vi har ennå ikke konkludert på dette

6. Hvordan vil FHI vurdere forholdsmessigheten av personverninngrepet dersom det viser seg at formålet
om oppsporing av og varsling om covid-19-smitte ikke kan nås?

a. Vi ber om at det redegjøres for hvordan FHI vil evaluere løsningene som er valgt for
Smittestopp, herunder vurdere om mer personvernvennlige løsninger bør tas i
bruk.

Datatilsynet ber om tilbakemelding på hvordan FHI vil vurdere forholdsmessigheten av personverninngrepet
dersom «formålet om oppsporing av og varsling om covid-19-smitte ikke kan nås». Som nevnt overfor er
nytteverdien av appen sammensatt. Det vil derfor være et spørsmål om i hvilken grad formålet oppnås,
heller enn om formålet oppnås eller ikke.

FHI og Simula startet arbeidet med å utvikle Smittestopp i midten av mars 2020. På dette tidspunktet var det
få land som hadde utviklet en tilsvarende applikasjon. Løsningen som er grunnlaget for Smittestopp er basert
på en løsning som var under utvikling i UK på dette tidspunktet. Som Ekspertgruppen påpeker i sin endelige
rapport for kodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset (s. 19), var det ved
prosjektstart få gode alternativ til sentral lagring hvor man samtidig ville oppnå god nok kvalitet på data for
kontaktsporing. I ettertid utvikles det nye løsninger i flere land. FHI følger med på hva som gjøres i andre
land. Vi vurderer parallelt flere av tiltakene som er foreslått i Ekspertgruppens rapport som vil styrke
personvernet, som blant annet kortere lagringstid av personopplysninger.

7. Vi ber om at FHI, i tråd med egne uttalelser, legger frem en plan for hvordan appens nytteverdi knyttet
til de enkelte formålene vil bli evaluert med jevne mellomrom.

a. Vi ber om en redegjørelse for hvorvidt de uttalte formålene med Smittestopp kan og vil
videreføres uavhengig av om alle formålene oppnås.

b. Dersom alle formålene vil bli videreført, ber vi om en vurdering av hvilke tiltak dere har
vurdert som nødvendige for å sikre at behandlingen fortsatt skjer i tråd med
personvernregelverket.

FHI har i DPIA og ROS uttalt at «etter hvert som man får bedre kunnskap om oppslutning og effekt bør det
gjøres nye vurderinger av forholdsmessighet og nødvendighet». Formålet med løsningen er som nevnt over
digital smittesporing og analyser av kontakt og bevegelsesmønstre- Dette for å håndtere den krisen vi er i når
det gjelder håndtering av koronavirusutbruddet og pandemien. Som nevnt i svar på spørsmål 6: Det vil være
et spørsmål om i hvilken grad formålet oppnås, heller enn om formålet oppnås eller ikke. Vi får stadig noe mer
kunnskap om epidemien, og tiltakene som settes inn i håndteringen endres ut fra nytt kunnskapsgrunnlag og
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ut fra epidemiens ulike faser. Vi vet nå at fremdriftsplanen vi hadde vil bli endret, som nevnt i svar til spørsmål
3; det vil ikke bli automatisert nasjonal varsling fra juni. Vi vil i løpet av uken som kommer legge frem revidert
fremdriftsplan. I forbindelse med dette arbeidet har vi vurdert flere tiltak som det jobbes videre med:

• Dataminimering, se svar på spørsmål 10.
• Økt brukerfunksjonalitet, mer informasjon til den enkelte.
• Informere bredt om analyseresultater.
• Vurdering av andre teknologiske løsninger, sammenligning av Apple&Google API mot Bluetooth i

kombinasjon med GPS og mot Bluetooth alene.
• Bygge funksjonalitet for push-varsel, for å kunne gi informasjon direkte om innføring av varsling og

understreke frivilligheten som ligger til grunn.
• Vurdere å dele appen i to frivillige deler, beskrive konsekvenser av en slik endring.

8. I punkt 27 i retningslinjeneviser EDPB t il at det ikke er nødvendig å bruke lokasjonsdata (GPS-data) for å
spore kontakter til eventuelle smittede. EDPB anbefaler at det kun brukes nærhetsdata, som kan samles
inn gjennom Bluetooth. FHI har begrunnet bruk av lokasjonsdata med at kontaktsporingen kan bli mer
presis.

a. Kan FHI utdype hvorfor man mener at bruk av GPS-lokasjon i tillegg til Bluetooth-
data er nødvendig for å nå formålet om oppsporing av og varsling om covid-19
smitte?

Slik vi ser det bør spørsmålene 8 og 9 sees i sammenheng. Utgangspunktet for dem begge er begrensninger i
Bluetooth-kapabiliteter på telefonene som er i bruk i befolkningen. Denne begrensningen gir seg i det utslaget
at nærhetsdata ved hjelp av Bluetooth ikke gir et komplett bilde av hvorvidt to telefoner med Smittestopp på
har vært i nærheten av hverandre. Denne begrensningen er spesielt uttalt på iPhone, da disse telefonene
reduserer appene sin tilgang til Bluetooth når telefonen ligger i lommen og ikke er i bruk. Da andelen iPhoner
er over 50 % i Norge er dette et problem vi må ta alvorlig.

Problemet er at når to telefoner (iPhoner) er i nærheten av hverandre, vil det kunne skje at ingen av de to
telefonene oppdager hvor lenge kontakten varte. Med Bluetooth vil vi kunne oppdage at to telefoner har vært
innenfor en 2 meters radius av hverandre i et lite øyeblikk. Med GPS-data i tillegg kan vi avgjøre om de bare
passerte hverandre på gaten, eller om de for eksempel befant seg på samme buss.
Vi viser også til beskrivelse i Ekspertgruppens rapport, s 10 og 18:

Fra Ekspertgruppens rapport s. 10:
«For å bøte på utfordringer med Bluetooth-teknologi i bakgrunnsmodus henter man også ut alle veldig nære
kontakter il den smittedes veldige nære kontakter innenfor det aktuelle tidsintervaller ved å se på GPS-baner.
Man vil på den måte fange opp mulige ekstra kontakter som ikke ble oppdaget direkte av den smittedes
mobiltelefon.»

Fra Ekspertgruppens rapporten s. 18
«Teoretisk sett kan man oppnå kontaktsporing ved at man lagrer Bluetooth-IDen til alle mobiltelefoner man har
vært i nærheten av, lokalt på mobilen. Ved registrert smitte vil man så trenge å dele informasjon om hvilken
enhets-ID er smittet. Dette kan enten gjøres ved at den smittede laster opp sin enhets-IS eller ved at den
smittede laster opp alle enhets-Ider brukeren har møtt.

Praktisk sett, vil verken Bluetooth eller GPS gi perfekte data. Bluetooth kan ha problemer med manglende
kontakt pga sovende mobiltelefoner og varierende signalstyrke. GPS har som regel en nøyaktighet på 3-10 meter
og fungerer best utendørs. Med sentral lagring av disse dataene kan man kompensere noe for disse svakhetene,
ved å korrelere forskjellige datakilder.»
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Problemene som er knyttet Bluetooth-funksjonalitet på iPhone har blitt forsøkt løst i en rekke land. Vi har hatt
dialog med prosjekter fra noen av disse landene. Oss bekjent er det ingen som så langt har løst dette. Det er
ukjent for oss i hvor stor grad EDPB var klar over disse begrensningene da de kom med sine anbefalinger.

Google og Apple har lansert et samarbeid hvor de skal tilby felles funksjonalitet for Bluetooth-basert
smittesporing i sine respektive operativsystemer. Vi vurderer det som sannsynlig at dette initiativet vil gi en
forbedret løsning for Bluetooth-funksjonalitet på iPhone. Vi vil vurdere denne funksjonaliteten og
sammenligne med våre erfaringer med Bluetooth og GPS i Smittestopp. En del av vurderingen vil være hvilken
total nytteverdi en Apple/Google løsning, med de vilkår som Apple og Google setter, gir samfunnet i den
videre håndteringen av pandemien.

9. EDPB anbefaler også at dataene lagres på den enkeltes egen enhet (mobiltelefon) frem til deling av data
er absolutt nødvendig, det vil si ved påvist smitte. FHI har begrunnet sentral lagring med at
kontaktsporing vil kunne bli mer presis og varsling vil kunne skje raskere.

a. Kan FHI utdype hvorfor man mener at sentral lagring er nødvendig for å oppnå
formålet om oppsporing av og varsling om covid- 19-smitte?

På grunn av den samme begrensningen i Bluetooth-kapabiliteter som beskrevet under punkt 8, er det et stort
antall kontakter mellom telefon A og telefon B hvor bare én av telefonene oppdager kontakten. Dersom
telefon A oppdager nærhet til telefon B, vil ikke informasjon om denne kontakten befinne seg på telefon B.
Dersom eier av telefon B blir smittet vil man derfor ikke kunne varsle eier av telefon A med mindre man har
sentral tilgang til den informasjonen som er befinner seg på telefon A. Likeledes vil man ikke kunne dra nytte
av en potensiell telefon C, som har oppdaget telefon A og B, men hvor A og B ikke har oppdaget hverandre.

Som det fremgår av DPIA s. 18 har tester vist at appen kan gi høyere nøyaktighet på sporingen hvis data kan
lagres og behandles sentralt. Dette er fordi data fra begge telefonene som «møtes» kan sammenlignes for å gi
en mer nøyaktig vurdering av nærkontakt. Slik kan det unngås at appen varsler om at en bruker har hatt
nærkontakt til en smittet, uten at det stemmer.
EDPB åpner for både sentralisert og desentralisert tilnærming. Det fremgår av punkt 42 at:

“ Im plementati ons f or contac t tr ac i ng c an f ollow a centralized or a decentralized approach. Both should be
considered viable options, provided that adequate security measures are in place, each being accompanied by a
set of advantages and di sadvantag es. ”

10. Slik situasjonen er i dag, mener FHI fremdeles at lagring av alle personopplysninger i 30 dager er
nødvendig for å oppnå fonnålet om oppsporing av og varsling om covid19-smitte?

Det ble besluttet i Produktstyremøte onsdag 27. mai at FHI skal redusere lagringstiden på
personopplysninger. Produktstyremøte ledes av prosjekteier/dataansvarlig ved FHI, og består av
representanter fra Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Simula, Norsk helsenett og flere sentrale
prosjektressurser internt ved FHI. Data skal lagres kun det antall dager som vi på bakgrunn av erfaringer
finner det nødvendig å kunne spore kontakter i smittesporingen. Antatt vil antall dager være under 10 dager.
Nøyaktig antall dager beregnes og fastsettes i løpet av uken og implementeres så snart det er teknisk mulig.
Brukere vil få beskjed.

11. Å ha kunnskap om den faktiske bruken av Smittestopp er viktig for at vi skal kunne vurdere
samfunnsnytten av løsningen. Vi ber derfor om at FHI hver 14. dag rapporterer om følgende:

a. aktive brukere av Smittestopp (antall og andel av befolkningen)
b. hvilke evalueringer som er gjort av nødvendighet og forholdsmessighet sett i forhold til

Smittestopps nytteverdi
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FHI vil rette seg etter forespørselen og sende rapporter til Datatilsynet hver 14. dag. Slik rapportering vil
kunne skape tillit i befolkningen. Som nevnt overfor i punkt 1 er opplysningene om antall brukere allerede
offentlig tilgjengelig på fhi.no, og data ble publisert en gang i uken fra 29. april til 19. mai. FHI vil fremover
oppdatere disse opplysningene hver 14. dag.

Avslutningsvis vil FHI imidlertid påpeke at selv om det rettslige grunnlag for Smittestopp er en forskrift, så er
forskriftens ufravikelige krav at bruken av appen er frivillig. Dette innebærer at både smittede og andre godtar
å bli registrert og å bli sporet. Det innebærer også at de som har valgt å laste den ned når som helst kan slette
applikasjonen, og registrerte opplysninger vil da slettes. På den måten kan hver enkelt gjøre en selvstendig
vurdering av forholdsmessigheten for seg selv (basert på helserisiko, smitterisiko, bevegelsesmønster mv) og på
det grunnlag fatte en selvstendig beslutning. FHI anerkjenner selvsagt at det også skal gjøres en
forholdsmessighetsvurdering på overordnet plan. Dette er gjort gjennom DPIA og samfunnsnytten av en slik
løsning er også vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom kongelig resolusjon i forbindelse med
vedtagelse av forskriften. Men det er viktig at man ikke mister av syne at hver enkelt bruker gjennom åpenhet
og informasjon vil ha de nødvendige forutsetninger for å foreta et informert og reelt valg om å ta appen i bruk.

Vi vil gjerne ha et møte med Datatilsynet i tillegg til skriftlig dialog. Kompleksiteten i løsningen, vurderingene og
den stadige utviklingen i koronavirusepidemien og tiltakene mpt den gjør at vi mener muntlig dialog kan være
hensiktsmessig og klargjørende.

Vennlig hilsen

(godkjent elektronisk)

Agnieszka Anna Zachariassen Gun Peggy Knudsen
Avdelingsdirektør juridiske tjenester fungerende assisterende direktør

PVO, Erlend Bakken

Vedlegg

DPIA versjon 2.0


	Svar på spørsmål

