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HVA HAR VI LÆRT I DAG?



• Innføringen av GDPR betyr at alle virksomheter, 
uansett størrelse, som samler inn, behandler og 
lagrer personopplysninger om egne ansatte, kunder, 
brukere eller andre må sikre personopplysningene 
og være transparente med disse. 

- og hvordan gjør dere dette i dag?

GDPR I PRAKSIS



HVA KREVES I GDPR RAPPORTERING

Kartlegging

Identifiser 
persondata og 

hvor det er 
lagret

Administrer

Styr hvordan 
personlige data 
brukes og vises

Beskytt

Etabler 
sikkerhets-

rutiner for å 
forhindre, 

avdekke og 
respondere på 
data innbrudd

Rapporter

Behandle 
dataforespørsler, 

rapportere 
brudd og lagre 

historikk



Formål Opplysningstyper
Behandlings-

grunnlag

Sensitive/i

kke sensitiv
Sikkerhetstiltak

Lagring og 

kommunikasj

on

Opplysningenes 

omfang (antall)
Slettefrist

Forretnings-

omårde

Risikovurdering 

ifht 

konfidensialitet, 

integritet og 

tilgjengelighet

Danne 

grunnlag for å 

levere 

relevante 

tilbud fra 

kundeklubb til 

den enkelte 

kunde

Navn, f dato, 

kontakt-

informasjon, 

ektefelle/samboer, 

barn, bolig, bil

Person-

opplysninger 

innsamlet ved 

samtykke

Ikke 

sensitive

Data lagret 

innenfor 

sikkerhetssoner 

CRM 

system/kunde

portal

Når kunde 

melder seg ut
Marked Ja

Oppfylle 

Hvitevaskings-

lovens krav

Identifisere 

kundene, PEP og 

relasjoner

Hvitevaskings-

loven
?

Data lagret 

innenfor 

sikkerhetssoner 

Ref regleri 

hvitevaskinglove

n

Compliance

Danne 

grunnlag for å 

kunne 

fakturere og 

levere varene/ 

tjenestene 

kunde har 

kjøpt 

Navn, f.dato, 

kontakt-

informasjon, 

kredittsjekk, intern 

betalings-historikk

Kundeavtalen

, pol § 8a 

Ikke 

sensitive

Passordbeskyttet 

tilgang

Regnskaps-

system

Ref regler i 

regnskapsloven

Salg, leveranse 

og økonomi

Lagring av 

kundedata til 

bruk i revisjon

Navn, f dato og 

kontaktinformasjo

n

Regnskaps-

loven

Ikke 

sensitive

Passordbeskyttet 

tilgang

Ref regler i 

regnskapsloven
Økonomi

Lønn- og 

personal

Arbeidsavt., 

lønnsinfo., helse- 

og fraværsinfo, 

Arbeidsavtale

n, pol § 8a, 

aml og pol § 

8f

sensitive

Kun tilgang for 

sikkerhets-

klarerte personer

HR

Adgangs-

kontroll
Kort og kode HR

Kartlegging og adminstrering av persondata i praksis 



ALT VI DRIVER MED BLIR TIL DATA

VIRKSOMHETEN OMDANNES FRA ANALOG TIL DIGITAL

Bedriftene utnytter data på nye måter i hele virksomheten
– avdelinger, regioner, samarbeidsparnere, GTMs

– Internt og eksternt

Skalere bruk av data og teknologi
– Nye muligheter for utvikling av kunder og partnere

– Få konkurransefortrinn

– Bygge og utvikle relasjoner

Volum og hastighet på dataene er overveldende
– Burde skape fantastisk innsikt, men….

– Skaper mye kaos

Hvordan finne sannheten blant alle siloene?
– En datastruktur for hele organisasjonen



DEN KLASSISKE UTFORDRINGEN

Flere systemer

og

arbeidsflyter

uten regler for 

hvem som

oppdaterer

hvor

Med 

forskjellige

definisjoner

Manglende

interne 

standarder

Avdelinger GTMs

SamarbeidspartnereRegioner



G D P R

EN FELLES LØSNING

Avdelinger

SamarbeidspartnereRegioner

GTMs

Master Data



MASTER DATA OG GDPR VERDIFORSLAG

Regulatorisk, 

Aktualitet & Innovasjon

Innhente, 

Vedlikeholde &

Tillatelig

KVALITET

300+ kilder

1000 vis av

informasjonselementer

Norges BesteVerdikjede

Master med koblinger
fra alle systemer og

oppdateringer tilbake

–på tvers av alle ECO 

Systemer

Internt & Eksternt

Avdelinger & Regioner

GTMs & Samarbeidspartnere

KOBLINGER

Koblinger & Leveranse

System  & kilder

Unikt persondata

univers

Lengst historikk med 

alle private og

offentlige kilder

Bredde & Dybde

Norskt & Nordisk

DEKNING

Identifiserte Data

Analytiske Attributter

Standardisert

identifisering

STRUKTUR

Bisnode ID’er

Innovative IT plattformer

Behov

Evne

Scope



MASTER DATA VERDI RAMMEVERK

Evaluere

Integrere

Kommunisere

Fungere

sammen
Aggregere

Relatere

Identifisere

Utlede mening

Fastslå sannhet

Lag forutsetninger for å bli GDPR Compliant og bygg forretningsmuligheter ved å avdekke

sannhet og mening fra data

Sirkulere

Data i bevegelse

har mening



IMPLEMENTERE BEST PRACTICES

MASTER DATA MODENHET
Er dataene GDPR Compliant ifht kvalitet, åpenhet og sikkerhet. Er det mulig å hente informasjon all 

informasjon om en person på tvers av eco-systemet

UNIKE BESTANDIGE ID’er
Personer identifiseres unikt uavhengig av hvor mange steder den samme personen er registrert og hvilken

historisk informasjon som ligger der

MASTER DATA BERIKELSE
Real-time tilgang til verdiøkende data skaper bedre og mer relevante beslutninger

HØYT STRAFFENIVÅ
dagbøter på opptil 900 000

ADMINISTRERE MASTER DATA
Datavedlikehold, regulatoriske krav og forvaltning krever strategisk mangesidig tilnærming

INTEGRERING AV UENSARTEDE SYSTEMER & DATA KILDER
Mellom dataarvegods, moderne og nye arkitekturer, plattformer og agendaer

1

2

3

4

5

6

Datainspirert

Best Practice 

for å skape

forretnings-

verdi av å  

“Mastre” data




