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Deres ref.

Høringsinnspill om forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer
med over 80 000 medlemmer. Vi organiserer ingeniører og teknologer i alle sektorer, herunder ca 10 000 innen
IKT.
NITO har en kommentar til høringsnotatets punkt fem om nødanrop fra kjøretøy (eCall). Kommentaren
er knyttet til de personvernmessige aspektene ved eCall.
eCall-tjenesten er et system for automatisk varsling av trafikkulykker til en alarmsentral. Det innebærer
varsling om bilens posisjon, tidspunkt for hendelsen, og etablering av teleforbindelse med nødsentral.
Hensynet til personvern er ikke nevnt i høringsnotatet, og det er heller ikke henvist til utredninger som
omhandler personvern.
NITO er bekymret for en utvidelse der det monteres utstyr i bilen som kontinuerlig registrerer
informasjon slik EU synes å legge opp til. Innsamling av opplysninger må slettes fortløpende, og som
minimum etter hver kjøretur. Aller helst at -kjøretøyet- ikke bufrer mer enn noen få datapunkter, og
overskriver de gamle opplysningene fortløpende med nye opplysninger. Overføring av opplysninger
samlet inn hos sluttbruker skal kun skje i umiddelbar tilknytning til nødanrop, eller som ledd i
nødetatenes umiddelbare oppfølging av hendelse tilknyttet slikt anrop.
NITO mener produsenter eller leverandører av sluttbrukerutstyr må kunne dokumentere at
opplysningene ikke lagres, men slettes fortløpende i sluttbrukerutstyret. De må også kunne
dokumentere at overføring av informasjon kun skjer ved ulykke eller knappetrykk. Selv om produsent
eller leverandør av sluttbrukerutstyr ikke er omfattet av ekomloven mener NITO at det bør henvises til
hvordan disse skal forholde seg til eCall systemet.
Videre er NITO bekymret for utglidning mot annen bruk av eCall i fremtiden. Det er viktig at data som
registreres ikke kan benyttes til for andre formål enn hensikten da mange vil ha interesse av slike data
(f.eks. forsikringsselskaper).
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