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Hvorfor trenger vi nye regler?
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Hva er en personopplysning iht. GDPR?

“Denne forordning får anvendelse på helt eller delvis automatisert behandling av 
personopplysninger og på ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller 
skal inngå i et register.» (GDPR art. 2)

“enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med 
personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. 

innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, 

utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former 
for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, 

begrensning, sletting eller tilintetgjøring;” (art. 4)

«enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar 
fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk 

person er en person som direkte eller indirekte kan 
identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et 

navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en 
online-identifikator eller ett eller flere elementer som er 

spesifikke for nevnte
fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, 

økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet;» (art. 4)



Sensitive personopplysninger

• «Særlige kategorier» (art. 9) 
• personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk 

oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt 
behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det 
formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller 
opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller orientering.

• Høyere beskyttelsesbehov, større konsekvenser

• Forbudt å behandle, unntak blant annet for:
• Samtykke til spesifikke formål

• Grunnlag i særlov eller GDPR

• Nødvendig for oppfylle forpliktelser og utøve særlige rettigheter på området 
arbeidsrett, trygderett og sosialrett i den grad det er grunnlag for dette i lov.



Prinsipper

• Behandling skal skje iht. følgende prinsipper(Art. 5):
– Lovlig grunnlag

– Formålsbestemt

– Dataminimering (tid og omfang)

– Korrekte og aktuelle opplysninger 

– Tilstrekkelig sikkerhet og kontroll (organisasjon og teknikk)



Samtykke

• Frivillig

– Uten tvang

– Reell valgfrihet?

– Samtykket må 
kunne trekkes 
tilbake uten 
negative 
konsekvenser

– Ubalanse i 
styrkeforholdet?

• Uttrykkelig
– Ikke 

stilletiende

– Hva det 
samtykkes til

– Ikke tvetydig

– Ikke generelt

– Hvem som 
kan behandle

• Informert

– Forstå hva det 
samtykkes til

– Hvilken 
behandling

– Formålet

– Rettigheter

– Konsekvensene

– Klart adskilt



Samtykke

• Samtykke må sees i 
sammenheng med 
formålet. 

• Samtykkene innhentes og 
knyttes opp til 
personvernerklæringen.

• Dokumentasjon av 
samtykke



Samtykke

• Et samtykke per formål

• Ingen formkrav, men man 
må kunne dokumentere når 
og hva det er samtykket til

• Gjelder til det er trukket 
tilbake



Mulige smeller (og én gulrot)

Rennommé- og avhjelpstap
• tap rennommé = tap kunder = reduserte inntekter

• tap data = kundetap 

• varslingskostnad

• konkurs

Bøter
• Inntil 2% og 4% av tot. 

omsetn. konsernet, eller  

• 10 MEUR eller 20 MEUR
om høyere

jf.      GDPR art. 83

e-Priv Reg. (forsl.) art. 23  

Erstatningskrav
• Virksomheten

• Personlig ansvar for 
daglig leder og styret

• Gruppesøksmål

Personvern som salgsargument



Hvordan eksponeres virksomheten og ledelsen?

Bøter Datatap Rennométap Søksmål Avhjelp & pålegg

Tap virksomhet

Redusert verdi virksomhet

Tap eiere/aksjonærer

Styre & daglig leder

Krav

Burde
forhindret?



Aksjeloven

«Styret skal sørge for 
forsvarlig organisering av 
virksomheten.»

(asl. § 6-12) 

«Styret skal føre tilsyn med 
den daglige ledelse og 
selskapets virksomhet for 
øvrig.» (asl. § 6-13) 

«Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig 
leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker 
eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap 
forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.» (asl. § 17-1)



Hvordan redusere eksponering?



Hvilke osteskiver? 
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Den registrertes rettigheter

• Rett til å få opplyst:
– hvilke personopplysninger

– formål

– hvem som har tilgang

– personvernrettigheter

• Rett til å korrigere opplysninger

• Rett til å bli glemt

• Dataportabilitet

Eks: Link i markedsføring til «avslutt 
abonnement»



Personvernrådgiver

• Pliktige til å ha personvernrådgiver:
• Offentlige virksomheter

• Stor skala av behandling av personopplyninger

• Stor skala av behandling av “særlige kategorier» av opplysninger

• Uavhengig posisjon, ekspert på personvern

• Oppgaver: Informasjon og råd, overvåke etterlevelse mm. 



* Avviksmeldinger

Varsel til Datatilsynet, art. 33
• innen 72 timer 

• innhold varsel:
– type brudd og data, antall berørte, 

– navn personvernombud

– konsekvenser

– avhjelpstiltak

• unntak: usannsynlig at risiko brudd personvern

Varsel til datasubjekter, art. 34
• om høy risiko for brudd personvern

• innhold varsel (i klart og enkelt språk):
– type brudd

– navn personvernombud

– konsekvenser

– avhjelpstiltak

• unntak:
– sikkerhetstiltak (f. eks. kryptering) reduserer konsekvenser 

brudd

– avhjelpstiltak forhindrer at risiko for brudd blir høy

– uforholdsmessig innsats ville være krevet (offentlig melding i 
stedet)



Personvern; Ikke bare en byrde?

• I en amerikansk undersøkelse fra TRUSTe/NCSA i 
2016 opplyste 92 % av kunder på nettet at datasikkerhet og 
personvern var noe de bekymret seg for.

• I samme undersøkelse svarte 89 % at de ville unngå selskaper 
som ikke beskyttet deres personvern.

https://www.truste.com/resources/privacy-research/ncsa-consumer-privacy-index-us/


E-privacy
Kommunikasjonsforordningen



Type kommunikasjon Vilkår Unntak

Telefon + adressert post Ikke reservert seg. Mottatt adr. i forbindelse 
salg +
tilsvarende egne 
varer/tjenester i 
eksisterende kundeforhold

Elektroniske 
kommunikasjons-
metoder (SMS, epost, 
auto oppring. )

Samtykke

Info fra hvem, 
innhold, priser *

Nei

Markedsføringsloven §§ 12 – 15 ~ ePrivacy Regulation. * Ehandelsloven § 9. 



Hovedendringer i Regelverket

• Omfatter både 
kommunikasjonens innhold 
og metadata(når og hvem)

• Teknologinøytral 
konfidensialitetsplikt for all 
kommunikasjon (art. 5) 



Cookies mm

• Utgangspunkt: Samtykke
kreves

• Samtykkekrav i 
programvare (art. 9)

• innstilling programvare er 
tilstrekkelig 

• unntak dersom personvern 
er uberørt (eks. analyse) 



Wifi tracking (Art. 8 nr. 2 b)

• Registrerer wifi-utstyrs 
lokasjon og muliggjør 
direkte markedsføring når 
den registrerte er i 
nærheten.

• Forbudt, men unntak ved 
klar skilting

– Kritikk pga. 
samtykkeproblematikk



Nye krav

• Offentlige katalogtjenester (art. 15):
– Gir den registrerte mulighet til å velge hva slags personopplysninger 

som skal gjøres tilgjengelige i offentlige katalogtjenester, eks: 1881.

• Skjerpede krav til info om retten til å trekke tilbake samtykke 
om direkte markedsføring (art. 16)



Bulls metode for etterlevelse



Topp 5 tiltak

1. Utpek PV-ansvarlig

2. Gjennomgå kommunikasjons/behandlings-grunnlag 

3. Kartlegg dokumentasjon og rutiner

4. Kartlegg databehandleravtaler og personvernerklæringer 

5. Fokus på innebygget personvern



KAHOOT konkurranse

• Ta frem mobilene

• Går inn på kahoot.it

• Tast inne game pin

• Måtte den beste vinne!



Takk for meg!

Sjekk gjerne ut: www.personvernfabrikken.no

cs@bull.no

http://www.personvernfabrikken.no/
mailto:rn@bull.no


Tilbakemelding- tegn inn øyne på terning

• Hva synes du om foredraget?

• Ville du anbefalt foredraget til andre?

• Hva var bra? ______________________________

• Hva kunne gjøres bedre?______________________________


