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Vedrørende høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færø
erne af lov om behandling af personoplysninger - Justitsministeriets
sagsnr. 2011-766-0007

Ved e-mail af 10. juli 2015 har Justitsministeriet sendt ovennævnte udkast til
Datatilsynet med anmodning om tilsynets eventuelle bemærkninger hertil.

Telefon 3 3 i 9 3 200 Datatilsynet har følgende bemærkninger til udkastet:
Fax 3319 3218

1. Det danske datatilsyn som tilsynsmyndighed
Datatilsynet går ud fra, at den i udkastets kap. 16 nævnte tilsynsmyndighed er
det danske datatilsyn. Datatilsynet forudsætter i den forbindelse, at anmeldel
ser, inspektioner, henvendelser og besvarelser som altovervejende hovedregel
vil ske på dansk.

2. Tredjelande ( 3, nr. 9, og § 27)
2.1. I udkastets § 3, nr. 9, defineres et tredjeland som “en stat, som ikke indgår
i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemfØrt aftaler, der er ind-
gået med Det Europæiske fællesskab, og som indeholder regler svarende til
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger”.

Datatilsynet går ud fra, at rigsmyndighederne på FærØerne — uanset den geo
grafiske placering - skal betragtes som en del af Danmark og dermed Det Eu
ropæiske Fællesskab og ikke som et tredjeland.

Der vil ved overførsel på Færøerne af oplysninger fra rigsmyndighederne til
f.eks. færøske myndigheder være tale om overførsel af oplysninger til et tred

Da Færøerne er godkendt som et sikkert tredjeland,’ vil overførsel fra
rigsmyndighederne til myndigheder eller virksomheder mv. på Færøerne kun-
ne foretages uden Datatilsynets tilladelse, jf. § 27, stk. 1, i anordningen.

i Jf. Korniiissionens afgørelse af 5. marts 2010 (EU-Tidende nr. L 58 af 9. marts 2010, side
17-19)
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2.2. Såfremt rigsmyndighederne overfØrer oplysninger til tredjelande, der ikke
er godkendt som sikre (herunder Grønland), skal bestemmelserne om tredje-
landsoverførsel i persondatalovens § 27 iagttages.

I overensstemmelse med det under 2. i . anførte om rigsmyndighedernes status
i forhold til EU lægger Datatilsynet til grund, at Justitsministeriet i forbindelse
med udarbejdelsen af anordningsudkastet har vurderet, at bestemmelsen i §
27, stk. 5, om Europa-Kommissionens standardkontrakter vil kunne anvendes.
Det bemærkes i den forbindelse, at bestemmelserne i kontrakterne forudsæt
ter, at den dataansvarlige er etableret i et EU-land.

3. Sundhedsområdet ( 7, stk. 5)
Datatilsynet bemærker, at bestemmelsen i § 7, stk. 5, i persondataloven sup
pleres af særlige regler på sundhedsområdet, herunder i forhold til spørgsmål
om tilsyn på dette område.

Datatilsynet er ikke bekendt med, i hvilket omfang der er fastsat bestemmel
ser herom i den tilsvarende lovgivning for Færøerne.

4. Arkivlovgivning ( 14)
Datatilsynet har noteret sig, at “arkivlovgivning” er erstattet med “efter reg-
lerne herom” i udkastets § 14.

Den danske arkivlov indeholder flere regler med relation til persondataloven.
Det drejer sig bl.a. om arkivlovens § 34, hvorefter der kræves samtykke fra
Datatilsynet i forbindelse med benyttelse af arkivalier, der indeholder oplys
ninger om rent private forhold, om § 4 1 om vilkår for brug af oplysninger
omfattet af persondataloven og om bestemmelser om straf for uberettiget an-
vendelse af personoplysninger.

Det er Datatilsynets opfattelse, at det bør afklares, i hvilket omfang anvendel
sen af arldvalier hidrørende fra rigsmyndighederne på Færøerne vil være re
guleret af tilsvarende regler.

5. Øvrige bemærkninger
Datatilsynet går ud fra, at anordningsudkastet tillige er sendt til Domstolssty
relsen til udtalelse, idet styrelsen fører tilsyn med behandling af oplysninger,
der foretages for domstolene.

Med venlig hilsen

Birgit Kleis
Kommitteret
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Fra: Frederik Rechenback Enelund
Sendt: 25. september 2015 11:58
Til: ‘Caroline Schjønning
Emne: Svar på høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov

om behandling af personoplysninger

Kære Caroline

Sundheds- og Ældreministeriet har ingen bemærkninger til høringen. Jeg beklager den sene tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Frederik Rechenback Enelund
Fuldmægtig
Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

Direkte tlf. 7226 9513
Mail: fre@sum.dk

Sundheds- og Ældreministenet • Holbergsgade 6 •
1057 København K • Tlf. 7226 9000 • Fax 7226 9001 • www.sum.dk

:i

O_- 1’7 f1f
IlLF I L J L V JJ L I 3] _L%dFJ ‘I &““-“

LL11’L1L. (JI %dL I L %dLILFILLL4, i ‘JL I.’3’1 1fJL1JLI. LJLiAJJ ) i%d. . . L I J.J J I J



Domstolsstyrelsen

Justitsmïnisteriet Store Kongensgade 1-3
Slotshotms ade 10 1264 København K

1216 København K
post@dornstolsstyretsen.dk
CVR-nr. 21659509
EAN-nr. 5798000161184

Sendt pr. mail til çgjjjjdj og ibm@jmdk J.nr.: 2015-4101-0045-7
Sagsbehandler: Mette Søndergaard
Malt: MESG@domstolsstyrelsen.dk
3. august 2015

Domstolsstyrelsens høringssvar over anordning om ikrafttræden for
Færøerne af lov om behandling om personoplysninger

Ved e-mail af 10. juli 2015 har Justitsministeriet anmodet
Domstolsstyrelsen om eventuelle bemærkninger til udkast til anordning om
ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysninger.

Først og fremmest bemærkes det, at Retten på Færøerne bruger samme
sagsbehandlingssystemer som retterne i Danmark. På samme måde svarer
de administrative procederer og sagsgange til de danske retters. Som følge
heraf ses der intet til hinder for, at persondataloven også skal finde
anvendelse på Retten på Færøernes virke.

Til selve anordningen skal det bemærkes, at det findes uheldigt, at § 62,
stk. 4 ikke finder anvendelse i forbindelse med Domstolsstyrelsens tilsyn jf.
§ 68. Dette medfører, at Domstolsstyrelsen ikke kan føre tilsyn med
databehandleren som nævnt i § 53. Domstolsstyrelsen skal som følge heraf
opfordre til, at der i § 68 indsættes en hjemmel til, at Domstolsstyrelsen
også kan fører tilsyn med Databehandleren, som det kendes fra den
danske persondatalov.

Med venlig hilsen

Mette Søndergaard
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Fra: FMN-SNO Nordstrøm, Steen Nicolai Rubæk [SNO@fmn.dk]
Sendt: 10. august 2015 16:32
Til: Christine Hagelund Petersen
Cc: Carsten Madsen; FMN-CHSNA Thrane, Thomas Kvistholm
Emne: lkraftræden af lov om behandling af personoplysninger på Færøerne

[RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Kære Christine

Tak for høringen over udkast til anordningen, der skal sætte lov om behandling af personoplysninger i kraft på
Færøerne. Forsvarsministeriet har ingen bemærkninger til udkastet.

Mvh
Steen

Steen N.R Nordstrøm
Souschef/Deputy Head of Department

Forsvarsministeriet
Nationalt kontor/National Department
Holmens Kanal 42, DK-1060 København K
Telefon/Phone: +45 7281 0000
Telefon/Phone: +45 7281 0021 (dir)
Telefon/Phone: +45 6187 1421 (mob)
E-mail: sno@fmn.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom pas. at denne e-maiI kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren.
Hvis du ved en fejage!se har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og
vi beder dig venflgst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dg slette
alle kopIer af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-maien og en hvert
vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it
systemet. hvori den modtages og laeses. aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi peatager os ikke
noget ansvar for tab eller skade som er ostaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du
har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link
http://forsvaret.dk/FKIT/Paçes/winmail.ax

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by
mistake. please inform the sende[ of the mistake by sending s reply, and then delete the message from your
system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and
any attachments are free from viruses and other errors that might effect the computer or IT system where it is
received and read. the recipient opens the message at his c her own risk. We assume no responsibility for
any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening
attached fHes, you can get further information via this link httx//forsvaret.dk/FKlT/Paçes/winmaiI.aspx
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Fra: Carsten Madsen
Sendt: 4. august 2015 12:58
Til: Christine Hagelund Petersen
Emne: VS: Svar på høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af

personoplysninger (RIGS-FO Sagsnr. : 2015 - 343)

Med venlig hilsen

Carsten Madsen
Kontorchef

Li___

Forvaftningsretskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København 1<
Tlf. direkte: 7226 8820
Tlf.: 72268400
www.justitsministerietdk
jm@jm.dk

____

Fra: Dan Michael Knudsen [mailto:dmk©fo.stmdk]
Sendt: 4. august 2015 12:49
Til: Carsten Madsen; Inge Birgitte Møberg
Emne: Svar på høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysninger (RIGS-FOSagsnr. : 2015 - 343)

Til Justitsministeriet

Att.: Forvaltningsretskontoret

Rigsombuddet har den 13. juli 2015 modtaget et udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling afpersonoplysninger, samt udkast til bekendtgørelser, som særligt skal udstedes for Færøerne. Høringsfristen er sat til den 4. august2015.

Da der er tale om et ganske omfattende og nyt lovmateriale, der er sendt i høring hen over sommerferieperioden, har Rigsombuddetikke haft mulighed for en nøje gennemgang af udkastet til anordning mv. inden høringsfristens udløb med henblik på afgivelse af evt.bemærkninger.

Rigsombuddet har dog noteret sig, at anordningens ikrafttræden i udkastet er fastsattil den 1. februar 2016. I den forbindelse skal jeghenlede opmærksomheden på, at der er udskrevet valg til Lagtinget på Færøerne til afholdelse den 1. september 2015. Om dette kanf betydning for Lagtingets behandling af udkastet til anordning, så en evt. vedtagelse af en rigslovsindstilling i Lagtinget først vilforeligge sidst på året, og dermed tæt på den foreslåede ikrafttrædelsesdato, må efterfølgende afklares med landsstyret.

Rigsombuddet ser derfor gerne, at man i første omgang lader datoen for ikrafttræden stå åben, og siden finder et hensigtsmæssigtidspunkt for ikrafttræden, der gør det muligt at sikre en ordentlig forberedelse af den nye lovgivning for rigsmyndighederne påFærøerne.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Dan M. Knudsen

t xl
Rigsombudsmand

—i Postboks 12
FO-ilO Térshavn
Tlf +298 201200
fax +298 201220
E-rnail (journal): ro@fo.stm.dk

www.rigsombudsmanden. fo

Til: Rigsombudsmanden på Færøerne (rofo.stm.dk)
Cc: John Johannessen (jjo(fo.stm.dk)
Fra: Justitsministeriet (jmjm.dk)
Titel: Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysninger del I afSSendt: 13-07-2015 11:43:45
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Side 2 aC3

Jeg har igen moUtget emailen retur. Jeg forsøger at genfremsende — nu i 5 dele.

Jeg beklager forvirringen.

Med venlig hilsen

Caroline Schjønning
fuldmægtig

Fo rya Itni ngsrets ko nto ret
Slotsholmsgade 10
1216 l<Øbenhavn K
Tlf. direkte: 7226 $826
Tlf.: 72268400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Justitsministeriet
Sendt: 13. juli 2015 09:43
Til: ‘ro@fo.stm.dk’
Cc: ‘jjo©fostmdk’
Emne: Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysninger del i

Kære John Johannessen

Jeg genfremsender hermed hele høringen.

Med venlig hilsen

Caroline Schjønning
Fuldmægtig

Forvaitni ngsretskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København 1<
Tlf. direkte: 7226 8826
Tlf.: 72268400
www.justitsministeriet.dk

jm@lm.dk

_____ ____

Fra: John Johannessen [mailto:iio@fo.stm.dkj
Sendt: 10. juli 2015 16:16
Til: Justitsministeriet
Emne: Sv: Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysnïnger del 2 (RIGS-FO
Sagsnr. : )

Kære Caroline Schjønning

Vi kan ikke se, at vi har modtaget den første mail vedrørende denne høring. Vi har modtaget del 2 og del 3 i ret dårlig scannet kvalitet,
men vi kan ikke se den indledende mail nogen steder i vores system.

Det ville derfor være godt, om du kunne genfremsende det hele en gang til, så vi er sikker pa at have modtaget alt det nødvendige
materiale.

Med venlig hilsen

John Johannessen
Administrativ kontorleder
Postboks 12
FO-lIO Törshavn
Tel: +298201200
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Side 3 af 3

Fax: +298 201220
Li E-mail (journal): ro(âfo.stm.dk

www.rqsombudsmanden.fo

TH: Rigsombudsmanden på Færøerne (ro@fo.stm.dk)
Fra: Justitsministeriet (jm(âjm.dk)
Titel: Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysninger del 2
Sendt: 10-07-2015 12:27:42

Hermed genfremsendes høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af
personoplysni nger

Med venlig hilsen

Caroline Schjønning
Fuldmægtig

Forvaltn i ngsretsko nto ret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: 7226 $826
Tlf.: 72268400
wwwjustitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Justitsministeriet
Sendt: 8. juli 2015 16:23
Til: ro@fo.stmdk
Emne: Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om behandling af personoplysninger

Se venligst ved hæftede.

Med venlig hilsen

Caroline Schjønn ing
Fuldmægtig

Forvaltningsretskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 l<pbenhavn 1<
Tlf. direkte: 7226 8826
Tlf.: 72268400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
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