
Luxembourg, 10. Desember 2020 

 

PRESSEMELDING 08/2020 

 

Dom i forente saker E-11/19 og E-12/19 Adpublisher AG mot J og Adpublisher AG mot K 

 

RÅDGIVENDE UTTALELSE OM TOLKNINGEN AV PERSONVERNFORORDNINGEN  

 

EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål fra Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten (Klagenemd for forvaltningssaker) i Liechtenstein (“Klagenemden”). 

Spørsmålene gjaldt tolkningen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 

om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av 

slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).  

 

Saken for Klagenemden gjaldt klage av Adpublisher på vedtak av personverntilsynet i Liechtenstein. 

Personverntilsynets vedtak kom som følge av klager på Adpublisher fra den registrerte person J om påståtte 

brudd på personvernforordningen artikler 5, 6 og 15, og den registrerte person K for påstått brudd på 

personvernforordningen artikkel 15. Begge klager fra de registrerte reiste spørsmål ved Adpublishers, som 

behandlingsansvarlig etter personvernforordningen artikkel 4 nr. 7, innhenting og etterfølgende behandling 

av personopplysninger i forbindelse med digital markedsføring.  

 

De forelagte spørsmål knyttet seg til en kontradiktorisk prosess for klagebehandling under 

personvernforordningen og etterfølgende rettslig ankebehandling. I foreliggende sak har 

tilsynsmyndigheten allerede godkjent “anonymisering” av klagerne ved prosessen under 

personvernforordningen artikkel 77, og “anonymisering” er også søkt i den påfølgende prosessen under 

personvernforordningen artikkel 78.  

 

Ved det første spørsmål ble EFTA-domstolen spurt om det følger av personvernforordningens 

bestemmelser, eller andre EØS-rettslige bestemmelser, at fremgangsmåten etter personvernforordningen 

artikler 77 og 78 nr. 1 kan gjennomføres uten å utlevere identiteten til klageren; og om det måtte begrunnes 

dersom identiteten til klageren ikke ble utlevert. EFTA-domstolen kom til at utlevering av en klagers 

personopplysninger ved klagebehandling under personvernforordningen artikkel 77, eller ved rettslig 

prøving under personvernforordningen artikkel 78 nr. 1, ikke utelukkes av personvernforordningen eller 

andre EØS-rettslige bestemmelser. Et spørsmål om å utlevere klagerens personopplysninger må vurderes i 

lys av prinsippene for behandling av personopplysninger i personvernforordningen artikkel 5 og 6. En slik 

forespørsel bør ikke innvilges dersom dette vil hindre gjennomføringen av plikter som følger av 

personvernforordningen, eller utøvelsen av retten til effektive rettsmidler og rettferdig rettergang jf. 

personvernforordningen artikkel 58 nr. 4 og den grunnleggende rett til et effektivt rettsmiddel. 

 

Ved det andre spørsmål ble EFTA-domstolen spurt om de registrertes rett til gratis klagebehandling etter 

personvernforordningen artikkel 77, også gjelder påfølgende rettslig prøving for klageorganer eller har 

betydning for den registrertes eventuelle ansvar for kostander. EFTA-domstolen fant at hvor den registrerte 

får partstatus i rettslig prøving etter personvernforordningen artikkel 78 nr. 1, når den behandlingsansvarlige 

har klaget på et vedtak fra tilsynsmyndigheten, og hvor nasjonal rett pålegger den registrerte slik partstatus 

automatisk, kan ikke den registrerte holdes ansvarlig for kostnader påløpt i forbindelse med prosessen. 

Dette følger av personvernforordningen artikkel 77 nr. 1 og artikkel 57 nr. 3.  

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på internett, se www.eftacourt.int. 

 

Pressemeldingen er et uoffisielt dokument, og er ikke bindende for EFTA-domstolen.   
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