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Hvorfor nytt regelverk

• Dagens lov er fra 2000 
(ikrafttredelse 01.01.01) – enorm 
utvikling siden dette
– Google (1998)
– Facebook (2004)
– Netflix Norge (2012)
– Æ (2017)
– Kundeklubber

• Innsamling og bruk av 
informasjon i stort omfang er 
sentralt for store deler av 
teknologiutviklingen

• Mange fordeler, men 
konsekvensene kan også være 
store



Personopplysninger – dagens regelverk



Hva er personvern?

• Personvern handler om retten til et 
privatliv og retten til å bestemme 
over egne personopplysninger

• Prinsippet er forankret i 
Grunnloven og Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen:
– Grunnloven § 102: «Enhver har rett til 

respekt for sitt privatliv og familieliv, 
sitt hjem og sin kommunikasjon. 
Husransakelse må ikke finne sted, 
unntatt i kriminelle tilfeller. Statens 
myndigheter skal sikre et vern om den 
personlige integritet.»

– EMK artikkel 8: «Enhver har rett til 
respekt for sitt privatliv og familieliv, 
sitt hjem og sin korrespondanse». 



Hvilke opplysninger samles om oss?

• Demografiske data

• Lokasjonsdata: 

• Tekniske data

• Interessedata

• Adferd og holdninger

• Personlighet

• Viktige livshendelser



Hva kan opplysningene brukes til?

• Reklame skreddersys
• Aviser skreddersys
• Politiske budskap 

skreddersys
• Forsikring basert på 

individuell risiko
• Persontilpasset 

medisin
• Delingsøkonomi



Dagens regelverk - Personopplysningsloven 
(2000)

§ 1.Lovens formål

«Formålet med denne loven er å beskytte den 
enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom 
behandling av personopplysninger.

Loven skal bidra til at personopplysninger blir 
behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig 
integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på 
personopplysninger.»



Hva er personopplysninger?

§ 2. Definisjoner

«I denne loven forstås 
med:

1) personopplysning: 
opplysninger og 
vurderinger som kan 
knyttes til en 
enkeltperson»



§ 2. Definisjoner

«I denne loven forstås med:

8) sensitive personopplysninger: opplysninger om:

- Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk 
eller religiøs oppfatning,

- At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for 
en straffbar handling, 

- Helseforhold, 

- Seksuelle forhold,

- Medlemskap i fagforeninger.»

Sensitive personopplysninger



Hva anses som behandling av 
personopplysninger?

§ 2. Definisjoner
«I denne loven forstås med:

2) behandling av 
personopplysninger: enhver bruk 
av personopplysninger, som f.eks. 
innsamling, registrering, 
sammenstilling, lagring og 
utlevering eller en kombinasjon av 
slike bruksmåter»



Personopplysningsloven – saklig virkeområde

§ 3: Saklig virkeområde

Loven gjelder for:
a) behandling av 
personopplysninger (…)med 
elektroniske hjelpemidler
b) annen behandling av 
personopplysninger når disse 
inngår eller skal inngå i et 
personregister, og 
c) alle former for 
kameraovervåkning (…)



Viktige nøkkelroller - behandlingsansvarlig

Den som 
bestemmer formålet 
med behandlingen 
av person-
opplysninger og 
hvilke hjelpemidler 
som kan brukes



Viktige nøkkelroller – databehandler

Den som 
behandler 
personopplysning
er på vegne av den 
behandlings-
ansvarlige



Viktige nøkkelroller – den registrerte

Den person-
opplysningene 
kan knyttes til 



Viktige nøkkelroller – personvernombud

• En ressursperson som:
– Fører oversikt
– Kontrollerer
– Bistår de registrerte
– Besvarer spørsmål internt
– Rådgiver for 

behandlingsansvarlig 
– Avdekker brudd
– Kontakt med Datatilsynet
– Oppdaterer seg på 

regelverket

• Frivillig i dag, plikt etter 
GDPR



GDPR/Personvernforordningen
(General Data Protection Regulation)



Sterkt økende interesse for GDPR

Google trends-interesse for GDPR siste 3 år



GDPR - ikrafttredelse

• GDPR trer i kraft i 
25. mai 2018

• Dagens 
personvernlov 
blir erstattet med 
ny personvernlov 
som vil tilsvare 
forordningen



• Formålet med Personvernfordringen/GDPR 
er å innføre like regler for europeiske stater 
og virksomheter

• Innebærer større grad av harmonisering av 
personvernreglene i EØS-området

Overordnet om forordningen



• Mange av de gjeldende prinsipper for 
personvern vil fortsatt gjelde, men 
strengere krav blir innført på enkelte 
områder



• Forsterkede krav til samtykke

• Klar og forståelig personvernerklæring

• Større krav til egenkontroll 

• Borgerne får nye rettigheter, bla:

– Dataportabilitet 

– Retten til å «bli glemt»

Oversikt over sentrale endringer



• Rett til å motsette seg enkelte typer 
profilering

• Alle nye digitale løsninger skal ha 
innebygde personverninnstilinger 
(«privacy by design»). Den mest 
personvernvennlige innstillingen skal være 
standard

• Personvernombud

Oversikt over sentrale endringer – forts.



Oversikt over sentrale endringer – forts.

• Strengere 
avvikshåndtering

• Høyere bøtenivå

• Raskere responstid

– 72 timer ved brudd



Samtykke som grunnlag for behandling av 
personopplysninger

• Frivillig

• Spesifikt 

• Informert



Avtale som grunnlag for behandling

• Oppdragsavtaler?

• Begrensning i 
formålet

• Nødvendig



Retten til å bli glemt

• Tidligere 
regulert i praksis

• Omfattende 
plikt til sletting

• Også rett til 
dataportabilitet



Hvordan oppfylle kravene i GDPR?



• Hva betyr det?
– Regeletterlevelse

– Profesjonalisering 

– Eget fagfelt

• Eksempler: 
– Hvitvasking 

– Antikorrupsjon

– HMS

– Konkurranse

– Personvern

Compliance



5 steg for å bli klar for GDPR

Oppstart 
og ledelse

Kartlegging

Etablere rutiner

Etablere 
avtaler/
dokumenter

Implementer 
og etterlev

1

2

3

4

5



Steg 1: Oppstart og ledelse

• Eierskap til prosessen 
må etableres i 
ledelsen

• Avgjørende å få 
nødvendige ressurser 
til å gjennomføre de 
riktige tiltakene
– Strategi
– Personvernteam 

(roller og ansvar)
– Prosess



Steg 2: Kartlegging

• Identifiser hvilke 
personverndata 
dere håndterer

• Kartlegg og 
analyser – i tråd 
med dagens 
regelverk?

• Ytterligere tiltak for 
å være i tråd med 
GDPR?



Steg 3: Etablere rutiner

• Roller og ansvar
• System for å ivareta 

registrertes 
rettigheter
– Må dokumenteres!

• Risiko og 
konsekvensanalyser
– Rutiner for avvik 

(72 timer)



Steg 4: Etablere avtaleverk/dokumenter

• Personvernerklæring/
privacy policy

• Samtykkeerklæringer

• Databehandleravtaler



Steg 5: Implementer og etterlev

• Alle systemer/ 
dokumenter/avtaler 
skal tas i bruk

• Informasjon og 
opplæring

• Revisjon og 
oppfølging

• Dokumentasjon


