Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 OSLO

Deres ref.:
20/02058

Vår ref.:
20/11308-17

Dato:
12.10.2020

Møtereferat og tilbakemelding
Referat fra dialogmøte mellom Datatilsynet og Folkehelseinstituttet 8.oktober
Vi viser til møte på Teams den 08.10.2020. Under følger referat fra møtet.
Deltakende fra Folkehelseinstituttet:
Gun Peggy Knudsen
Kjetil Veire
Agnieszka Zachariassen
Pål Solerød

Deltakende fra Datatilsynet
Camilla Nervik
Susanne Lie
Kristine Stenbro
Janne Stang Dahl

Formålet med møtet var å gi kort status for arbeid med ny digital smittesporingsapp, samt diskutere samtykke
som hjemmelsgrunnlag, forhold knyttet til Google Play Services og saksgang for kontrollsak.
Folkehelseinstituttet (FHI) ved Gun Peggy Knudsen innledet møtet ved gå kort gjennom anbefalingene fra
hurtigutredningen FHI leverte til Helse- og omsorgsdepartementet 15.september. Deretter ble det gitt en kort
status for det nylig igangssatte arbeidet:
─ Målet er å utvikle ny app som kan ta i bruk rammeverket fra Apple og Google; Exposure Notification
System (ENS), med verifisering av smittestatus mot oppslag i MSIS
─ Prosjektorganisering er på plass
─ Konkurransegrunnlag for anskaffelse av utviklerteam for app og backen er utarbeidet og utlyst
7.oktober
─ ROS og DPIA arbeid igangsatt
─ Opprettet nettside hvor vi fortløpende legger ut oppdatert informasjon om aktiviteter:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/digital_smittesporing/
Det ble kort diskutert at samtykke i to trinn, ett samtykke ved nedlasting av app og et nytt samtykke for å
verifisere smittestatus ved å gjøre oppslag i MSIS før varsling av nærkontakter via app virker som et
hensiktsmessig rettslig grunnlag. Videre ble trinnvis informasjon, foreslått som en god måte å både forenkle
informasjon samtidig som man tilrettelegger for mer detaljert informasjon til de som ønsker det. FHI
undersøker om det er teknisk mulig å avgi samtykke før brukeren laster ned appen.
Det fremkom ingen ny informasjon om forhold eller aktivitet knyttet til informasjonsflyt i Google Play Services,
som har vært gjenstand for en del debatt etter en artikkel fra Trinity College i sommer.
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Når det gjelder videre saksgang i kontrollsaken ble det referert til kommentar i møtereferat fra forrige møte
14.august, hvor det fremkommer at Datatilsynet ser på disse dialogmøtene om ny app for smittesporing som
et ledd i pågående kontrollsak. Vedtaket om midlertidig forbud er ikke endret, men siden premissene i ny app,
med desentralisert lagring og ikke bruk av lokasjonsdata, vil vedtaket i realiteten være en nullitet. Oppheving
av vedtaket vil likevel ikke skje før Datatilsynet har innhentet dokumentasjon fra Folkehelseinstituttet på ny
app og løsning. Datatilsynet vil rette en skriftlig henvendelse til FHI og be om ønsket dokumentasjon.

Tilbakemelding om samtykke
Som nevnt i møtet undersøker vi med Google/Apple om det er teknisk mulig å avgi et samtykke før man laster
ned appen. Våre foreløpige undersøkelser av den danske (Smittestop), den irske (TraceCovid) og den
østerrikske appen (Stopp Corona) viser at alle appene gir informasjon før bruker velger å laste ned appen, men
at selve samtykke med «godkjennerknapp», skjer etter at man har lastet ned appen. Appen blir aktivert (og
innhentingen av opplysningene skjer) først når brukeren har trykket på «godkjennerknappen».
Våre danske kollegaer bekrefter at det ikke er mulig å implementere (ePrivacy-)samtykket før nedlasting.
Deres løsning er at 1) det linkes fra App Store/Google Play til deres privacy-tekst for appens hjemmeside og 2)
noe av det første bruker blir møtt med når brukeren åpner appen er samtykke.
Vi håper at denne løsningen er innenfor Datatilsynets krav om at «samtykke avgis idet brukerne laster ned
appen». Dersom Datatilsynet har betenkeligheter ber vi om rask tilbakemelding da dette kan umuliggjøre
samtykke som et rettslig grunnlag.»
Dersom dere har kommentarer eller endringsforslag til referatet ber vi om at disse sendes oss så snart som
mulig og innen en uke.

Vennlig hilsen

Gun Peggy Knudsen
Assisterende direktør

Agnieszka Zachariassen
Avdelingsdirektør Juridiske tjenester
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