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Kilde: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=NO&q=GDPRFigur 1: Google trends-Interesse for GDPR siste 2 år

Compliance og Personvern – På tide å tenke nytt?

Hvorfor etterleve personvernregelverket?

GDPR – Hva er nytt og hvilke konsekvenser får det for 

virksomheter?



Side

COMPLIANCE

Hva legger vi i begrepet?

Regeletterlevelse

Sterk utvikling siste 15 år

Utspring i USA, men spredt seg utover verden

Profesjonalisering av rollen

Eget fagfelt 

MEN: Fremdeles uklart for mange hva 

som ligger i begrepet 

20.10.2016
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HvitvaskingSanksjonskontroll

Antikorrupsjon Konsesjonskrav

HMSVerdipapir

Konkurranserett Eksportkontroll
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COMPLIANCE OG GDPR

På tide å tenke nytt?

Personvern som en del av compliance-arbeidet?

• Kjente prosesser for styrende dokumentasjon og 

risikovurdering

• Kan inngå i eksisterende rammeverk for internkontroll

Personvern er også en viktig del av annet compliance-arbeid

Personvern vs. informasjonssikkerhet

Viktig med oversikt over hvilke krav man er underlagt

Virksomhetens risikobilde påvirker hva som bør ligge innenfor 

dets compliance-arbeid

20.10.2016
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GDPR OG PERSONVERN

I hvilken grad angår det min virksomhet?

Personopplysninger: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson.

Sensitive personopplysninger: opplysninger om: 

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs 

oppfatning,

b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar 

handling

c) helseforhold, 

d) seksuelle forhold,

e) medlemskap i fagforeninger. 

Behandling av personopplysninger: 

enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, 

sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike 

bruksmåter

20.10.2016
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RISIKOBILDET

Hvorfor etterleve personvernregelverket?

• Anmeldelse/straffeansvar/erstatningsansvar

• Overtredelsesgebyr, inntil 10 G

• GDPR, overtredelsesgebyr skal deles inn i tre nivåer, fra 

0,5 % til 4 % av global årsomsetning/ 20 millioner euro

• Omdømmerisiko

• Forbrukere og ansatte har økende fokus på personvern

Den bedriften som klarer å vise at personvern og 

informasjonssikkerhet blir tatt på alvor vil ha et stort 

konkurransefortrinn. 

20.10.2016
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Kilder: NRK, Dagbladet, E24, Universitas



Side

PERSONVERN SOM KONKURRANSEFORTRINN

Hva menes med dette?

Kunder forventes å stille økte krav til virksomheters 

behandling av personopplysninger

Personopplysninger er den nye valutaen

Beskytter du valutaen reduserer du svinn!

Etterlevelse av personvernregelverket/GDPR betyr: 

• Oversikt over hvilke verdier man har og hvor de er

• Plassering av ansvar for sikring av verdier

• God informasjonssikkerhet

• Korrekte og oppdaterte personopplysninger

• Personopplysningene er tilgjengelige når de behøves

20.10.2016
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Kilde: https://www.forbrukerradet.no/pressemelding/du-selger-deg-billig/



GDPR
Hva er nytt?

Fylkesmannen i Vestfold - Korrupsjon og økonomisk kriminalitet

8



Side

PERSONVERNREGELVERKET

Hva er det vi skal etterleve?

Personopplysningsopplysningsloven

Personopplysningsforskriften

EU direktiv 95/46/EF (+ EU-Forordningen)

Rettspraksis (meget begrenset)

Personvernnemndas praksis

Datatilsynets praksis

20.10.2016
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ETTERLEVELSE AV PERSONVERNREGELVERKET

BDOs erfaringer

Økende grad av oppmerksomhet rundt personvernregelverket 

i bedrifter

Ofte ”god” informasjonssikkerhet, men dårlig internkontroll

Manglende oversikt over behandlinger

Ikke inngått nødvendige databehandleravtaler

Internkontrollen tar ikke utgangspunkt i risikovurderinger

Ikke dokumenterte rutiner

20.10.2016
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ETTERLEVELSE AV PERSONVERNREGELVERKET

Noen utfordringer

Generelt regelverk vs. bransjespesifikke problemstillinger

Uklart regelverk

Tidvis lang saksbehandlingstid hos Datatilsynet

Manglende forståelse for viktigheten av internkontroll

Fokus på kjerneoppgaver 

20.10.2016
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PERSONVERNREGELVERKET

Grunnleggende krav

Grunnkrav til behandling av personopplysninger, jf. POL §§ 11 

+ 8/9

Oversikt over behandling av personopplysninger

Risikovurderinger

Databehandleravtaler, jf. POL § 15

Meldeplikt/konsesjon, jf. POL §§ 31 og 33

Tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. POL § 13

Internkontroll, jf. POL § 13

20.10.2016
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REGULATORISKE ENDRINGER

GDPR

20.10.2016
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EU forordning fra 25. mai 2018

Forordning er direkte bindende for EUs medlemsland

Forordningen må gjennomføres som norsk lovgivning

Norges muligheter til å fravike ordningen vil være 

begrensede

Bøtesatser opp mot 4 % av årsomsetning eller 20 millioner 

euro

Working Party 29

Kilde: http://www.excelacom.com/resources/blog/2016-update-what-

happens-in-one-internet-minute
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GDPR

Fire grunnprinsipper

20.10.2016

14

Ett kontinent, ett regelverk

Utvidelse av geografisk område

• Forordningens virkeområde vil strekke seg utover EU-området, og 

vil blant annet gjelde for overvåking av datasubjekter i EU som 

foretas av selskaper/stater utenfor EU

Retten til å bli slettet

• Retten til å bli glemt ser ut til å ha blitt erstattet av en rett til å 

bli slettet, forutsatt at visse kriterier er oppfylt

«One stop shop»

• Prinsippet om «one stop shop» ser ut til å ha blitt vannet ut noe, 

ettersom det er foreslått at de relevante myndighetene i hvert 

enkelt land må bli konsultert, og kan utfordre EDPB.
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GDPR

Hva er nytt?

20.10.2016
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Slutt på melde- og konsesjonsplikt

• Men; strengere krav til intern oversikt og internkontroll

Data Protection Impact Assessment

• Konsekvensanalyse som erstatter risikovurderingen. Skal 

gjennomføres ved behandling av store mengder 

personopplysninger som sannsynligvis vil innebære høy risiko

for personvernet til den registrerte

Prior Consultation

• For behandlinger med høy risiko må man ta kontakt med 

Datatilsynet

Dataportabilitet

• Man skal kunne få overført alle personopplysningene et selskap 

har om seg til et annet selskap dersom man ønsker dette
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GDPR

Hva er nytt?

20.10.2016
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Aldersgrense for sosiale medier

• 16 år, men hvert enkelt land kan sette denne ned til 13 år

Strengere krav til samtykke

• Man må på forhånd informere om retten til å trekke sitt samtykke

• Tidligere avgitte samtykker vil ikke lenger være gyldige dersom 

de ikke oppfyller de nye kravene

Strengere krav til informasjonsplikt

• Man må på forhånd informere konkret om behandlingsgrunnlaget, 

herunder hvorfor man anser det nødvendig å behandle disse 

personopplysningene, eller hvilken lov som evt. hjemler 

behandlingen.

• Dersom personopplysningene man har behandlet er ukorrekte, blir 

man også pålagt å informere alle som har fått tilgang til disse 

opplysningene om dette
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GDPR

Hva er nytt?

20.10.2016
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Binding Corporate Rules (BCR)

• Konsernregler som regulerer behandlingen av personopplysninger i 

et konsern

Personvernombud

• Offentlige virksomheter, samt private virksomheter som 

regelmessig og systematisk, og i stort omfang behandler 

personopplysninger som del av sin kjerneaktivitet. 

Nye krav til avviksbehandling

• Datatilsynet skal varsles innen 72 timer

• I enkelte tilfeller skal også den som er berørt av avviket varsles
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GDPR

Hva er nytt?

20.10.2016
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Data protection by design/by default

• Innebygget personvern

• Standardinnstillinger skal settes med personvern i tankene, det 

skal være «personvernvennlig»

• Pseudonymization; avidentifisering slik at opplysninger som knytter 

personopplysninger til identifiserte personer atskilles og behandles 

separat, slik at direkte identifikasjon vanskeliggjøres

Strengere krav til databehandlerrelasjoner

• Behandlingsansvarliges krav til og oppfølging av databehandlere 

skjerpes

• Mer konkrete krav til innholdet i databehandleravtaler

• Nye plikter for databehandlere



GDPR OPPSUMMERT
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GDPR OPPSUMMERT

Hvilke konsekvenser får GDPR for virksomheter?

Endrer risikobildet

Helhetlig tilnærming til personvern

Det operasjonelle ansvaret for etterlevelse av GDPR må 

plasseres og dokumenteres

Personvernombud?

Tettere oppfølging av leverandører

Styret og ledelsen må påse at virksomheten har 

tilfredsstillende internkontroll

20.10.2016
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GDPR OPPSUMMERT

Sjekkliste

Er din virksomhet forberedt på nye personvernregler og kan svare ja 

på spørsmålene under?

Finnes det en skriftlig oversikt over alle behandlinger av 

personopplysninger?

Finnes det en dokumentert risikovurdering av alle behandlinger?

Finnes skriftlige rutiner for sletting og innsynsbegjæringer?

Foreligger det skriftlige rutiner for internkontroll og er 

informasjonssikkerhetstiltakene dokumentert?

Gjennomføres det regelmessig sikkerhetsrevisjoner?

Er det inngått databehandleravtale med foretak som behandler 

personopplysninger på virksomhetens vegne, eksempelvis 

leverandører, datterselskap, morselskap osv.?

20.10.2016
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GDPR – SLIK KOMMER DU IGANG

Skaff deg oversikt!

Dokumentere hvilke typer personopplysninger som behandles, for hvilket formål og i hvilke informasjonssystemer

Utarbeide skriftlige risikovurderinger. Følge opp risikovurderingene med en strategi om hvordan risikoen skal håndteres, og fastsette 

risikoreduserende tiltak

20.10.2016
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Behandling/ formål Typer personopplysninger 

som behandles

Rettslig 

grunnlag 

Kategori

Registrerte

/mottakere 

Lagring av 

informasjonen 

Antall 

registrerte 

Slettefrist Sikkerhetstiltak Sendes ut av 

EU?

Rekrutterings-

prosess

Navn, kontaktinfo, 

utdanning, arbeidserfaring, 

kurs, sertifiseringer

POL § 8 a Nei Outlook

Rekrutterings-

portal

150 1 år etter 

mottak

Tilgangsstyring, 

Kryptering

Nei

Administrering av 

arbeidsforhold

Navn, kontaktinfo, 

Ansettelseskontrakt, stilling, 

lønnsopplysninger, 

evalueringer, 

personlighetstester, 

personnummer, kurs, 

sertifiseringer, 

helseopplysninger

POL § 9 f Ja, samt 

person-

nummer

Visma 3-4000 5 år etter 

at ansatte 

slutter

Tilgangsstyring, Ja, USA
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BDO AS
Arnt Olav Aardal

Tlf: 402 37 466

E-post: arnt.olav.aardal@bdo.no


