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VedrørendefluxLoopsrolle i innsamlingav persondatafra appen Perfect365
Vi visertil brev datert 14. mai fra advokatEspenTøndelpå vegneav fluxLoopog øvrigkorrespondanseden
sistetiden.
Forbrukerrådethar i samarbeidmed forbrukerorganisasjoneri Europaprioritert personvernhøyt de siste
årene.Dette innbefatter blant annet prosjektet «EveryStep You Take»i 2018hvor vi klagdeinn Googlefor
måten selskapetinnhenter samtykketil kontinuerligsporingav brukerne.Klagener nå til behandlinghos
det irskedatatilsynet.
Forbrukerrådetlanserte ogsårapporten, «Out of Control»i januar 2020,hvor vi avdekkethvordanen rekke
selskapersamlerinn informasjonom forbrukere gjennomulike apper.I kjølvannetav dette klagdevi inn
seksselskaperfor brudd på personopplysningsloven.
Disseklageneer nå til behandlinghos flere datatilsyn,
blant annet i Norge.Vår vurderinger at disseselskapeneikke opererer i henholdtil lovenskrav om gyldig
samtykkeog behandlingsgrunnlag
av dataene.
Somen videre oppfølgingav prosjektet ba vi 12. mai i år åtte selskaper,deriblant fluxLoop,om å redegjøre
for det vi ansersom overvåkningav brukerneav sminkeappenPerfect365og syklusappenMyDays.
Unacast,som fluxLoophar bistått med innsamlingenav brukerdata,er ogsåblant selskapenevi har
kontaktet. Brevetdere mottok byggerbådepå vår forståelseav de tekniskefunnene,hvor det fremkom at
fluxLooper involvert i overføringav personopplysningerfra Perfect365til Unacast,og på fluxLoops
personvernpolicy,som dere i ovennevntebrev sier er utdatert og ikke reflekterer selskapetspraksis.
Vi ser at bedre kommunikasjonfra vår side kunne bidratt til å klargjørefakta i dennesaken.Samtidigvil vi i
den forbindelsebemerkeat fluxLoophar vært kjent med rapportensinnhold sidenjanuar,og såledeshatt
full anledningå imøtegåog/eller korrigereopplysningersom fremkom. Etter innspill fra dere har vi
oppdatert informasjonenpå forbrukerrådet.no.Her understrekesdet at vi ikke har dekningfor at fluxLoop
behandlerpersonopplysningerfra appenPerfect365.Vi vil ogsåleggebrevet fra dere på vår prosjektside,
slik at responsenkommer klart og tydelig fr em.

Når det gjelder debatten i Dagsnytt18, så haddeikke Forbrukerrådetnoen regi på dette, utover at vi var i
kontakt med NRKBetaom avsløringenav hvordanbrukerdatakan kjøpesog benyttestil å reidentifisere
brukere.Vi trodde ogsåtil langt ut på ettermiddagenat vi skullemøte en representantfra Unacasttil
debatt.
Vi beklagerde misforståelsersom har oppstått – og ser frem til mer informasjonom utviklingenav «Privacy
Dashboards».
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