
GDPR – TIL GLEDE ELLER BESVÆR?
Hvorfor ikke bruke GDPR som et forretningsfortrinn?



PERSONVERN ANNO 2017 – NOE HAR SKJEDD?

- Robotisering
- Digitalisering
- Kunstig 

intelligens



STOREBROR OVERVÅKER DEG



“VI MÅ GJØRE OSS FORTJENT TIL KUNDEDATAENE”

Rune Bjerke - DNB





GRUNNLEGGENDE PERSONVERNPRINSIPPER



Fødselsnummer: 13087846271

•Telefonnummer: 22396900

•IP-adresse: 195.159.103.82

•Bilnummer: BL 23456

•Bluetooth MAC: 17:35:52:78:4B:CA

•Wi-Fi-adresse MAC: 12:44:32:45:7B:C9

•Autpass-brikke-ID: 7483920983278394

•UDID: f7426bd759856431d9ae2c99175407a0dcd67ab5

HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?
Opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere en 
enkeltperson



Databehandler

Behandlingsansvarlig

Stikkord: Hvem «eier» dataene?

ROLLER ETTER GDPR



KJENN TIL GRUNNPRINSIPPENE:
DETTE GIR EIERSSKAP; VURDER OG BEGRUNN



Lovlig behandling – hva menes med det?

Samtykke eller annet behandlingsgrunnlag

Rettferdig

Respekt for de registrertes interesser og rimelige 
forventninger

Gjennomsiktig

Rett til innsyn

Rett til informasjon 

BEHANDLES LOVLIG, RETTFERDIG OG 
GJENNOMSIKTIG



Spesifikke, uttrykkelig angitte og 
berettigede formal

Ikke videre behandles på en måte som er 
uforenelig med disse formålene

Praktisk – kartlegg bruk av dataen OG etter 
dette planlegg i forkant (privacy by design) 

FORMÅLSBEGRENSNING



Opplysningene skal være

Adekvate

Relevante

Nødvendige 

For formålet de skal behandles for

DATAMINIMERING



Være korrekte og om nødvendig oppdaterte

Det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at 
personopplysninger som er uriktige med hensyn til 
formålet de behandles for, uten opphold slettes 
eller korrigeres

KRAV TIL OPPLYSNINGENES RIKTIGHET



Ikke registrere mer enn det som trengs til å 
oppfylle formålet

Slettes når formålet er oppfylt

Brukes videre til statistiske formål

KRAV OM LAGRINGSBEGRENSNING



Sikre tilstrekkelig sikkerhet for opplysningene

Vern mot uautorisert eller ulovlig behandling

Vern mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade 

Ved bruk av egnende tekniske eller organisatoriske 
tiltak

Viktighet av gjennomsiktighet og oversikt – mange 
baser/systemer kan bli vanskelig

INTEGRITET OG FORTROLIGHET



ANSVARLIG FOR Å DOKUMENTERE OVERHOLDELSE



NYHETER I GDPR 



Formålet med bestemmelsen - Mer “makt” den registrerte og 
gi kontroll over opplysningene

Hva ligger i retten til dataportabilitet? 

Rett til å motta informasjonen (utfyller retten til innsyn)

Til å kreve overføring av dataene til en annen 
behandlingsansvarlig

I hvilke tilfeller kan den registrerte/kunden kreve å portere 
dataene over?

Innhentet ved samtykke

I henhold til avtale med den registrerte

Hvilke opplysninger gjelder dette?

Opplysninger om den registrerte selv - “Provided by” the data 
subject

DATAPORTABILITET – NY RETTIGHET



1. Hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak designet 
for å implementere personvernprinsipper, slik som data 
minimalitet (eks ved pseudonymisering)

For å etterleve kravene/ivareta registrertes rettigheter

Ved valg av behandlingsmetode/hjelpemidler og hele 
behandlingsløpet

2. Personvern som standardinnstilling («by default»)

Bare behandle opplysninger som er nødvendige for formålet

Omfang som innsamles

Behandlings omfang (grad av sammenslåing, videre bruk mv)

Lagringstid 

Tilgang

INNEBYGD PERSONVERN – FOREBYGG 
FREMFOR Å REPARER



1. Vær i forkant, forebygg fremfor å reparere

2. Gjør personvern til standardinnstilling

3. Bygg personvern inn i designet

4. Skap full funksjonalitet – ivareta både selskapets 
behov og den enkeltes personvern

5. Ivareta informasjonssikkerhet fra start til slutt

6. Vis åpenhet

7. Respekter brukerens personvern

7 STEG FOR Å TENKE INNEBYGD 
PERSONVERN



Dette er en ordning som nå rekker lenger 
enn dagens ordning

Pålegges i en del virksomheter – art 37

A) Offentlige virksomheter (unntatt domstolene)

B) Virksomheter hvis kjerneaktivitet består i å regelmessig og 
systematisk overvåke personer i stort omfang

C) Virksomheter som behandler sensitive personopplysninger 
i stort omfang

Velge personvernombud ut fra faglig 
kvalitet, ekspertise innen personvern og 
evne til å utføre oppgavene

PERSONVERNOMBUD



Involveres i alle saker som handler som behandling 
av personopplysninger i virksomheten

Skal ha tilstrekkelige ressurser og mulighet til å 
utføre sine oppgaver og opprettholde sin 
ekspertise

Skal være uavhengig

Skal rapportere til virksomhetens øverste ledelse

Ombudet skal være kontaktpunkt for de registrerte

HVA ER ROLLEN TIL ET PERSONVERNOMBUD



HVORDAN TA TAK? HVORDAN KAN DERE GÅ FREM?

Kartlegg  og skaff oversikt, planlegg, rydde og 
systematisere og dokumentere




