
Nytt personvernregelverk på 1-2-3



Hva er en personopplysning? 

Alt som direkte eller indirekte kan knyttes til en person, for eksempel:

• navn og telefonnummer
• observert adferd
• sporingsdata og IP-adresser
• vurderinger og profiler
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Hva er en behandling? 

All bruk av personopplysninger, for eksempel:

• Innsamling
• Lagring
• Deling
• Systematisering
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Andre nøkkelbegreper

• Registrert: den som en personopplysning kan knyttes til 

• Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes 

• Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den 
behandlingsansvarlige
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Hvordan forstå GDPR
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Rettigheter

PlikterOverføring 
til utland

Prinsipper

Behandlings-
grunnlag

Prosessuelle 
regler
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Prinsipper

• Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig

• Formålsbegrensning

• Dataminimalitet

• Korrekt og oppdatert

• Lagringsbegrensning 

• Informasjonssikkerhet

• Ansvarlighet



Behandlingsgrunnlag



Behandlingsgrunnlag

• Bestemmer når det er lov å behandle personopplysninger

• Ulike behandlingsgrunnlag
– Samtykke
– Nødvendig for avtale
– Rettslige plikter
– Beskytte den enkeltes vitale interesser
– Offentlige oppgaver med hjemmel i lov
– Interesseavveining

• Enda strengere når det er snakk om sensitive personopplysninger
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Behandlingsgrunnlag for særlige kategorier 

• Behandling av særlige kategorier er i utgangspunktet forbudt, med mindre 
hjemmel i art. 9 nr. 2

a) Samtykke
c) Frivillig organisasjon innenfor organisasjonens formål og om foreningens 
medlemmer (fagforeninger) 

9



Samtykke

• Norge har hatt strenge regler for samtykke

• Samtykke må være frivillig, spesifikt, informert, utvetydig og skje gjennom 
aktiv handling

• Plikt til å dokumentere at samtykke er gitt

• Det skal være like lett å trekke tilbake samtykke som å gi det
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Rettigheter
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Rettigheter 

• Legges til rette for at den registrerte kan utøve sine rettigheter

• Uten ugrunnet opphold og innen én måned

• Årsaken til å ikke etterkomme anmodning, klagemulighet

• Hovedregel: Gratis



Rett til informasjon (hvordan) 
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• Form
– Kortfattet, gjennomsiktig, lett forståelig og lett tilgjengelig
– ”Layered notices”
– ”Just in time notices”

• Språk
– Klart og enkelt
– Tilpasset barn

• Skriftlig, elektronisk

= Mer åpenhet à økt tillit fra brukeren



Rett til informasjon (hva)

• Hvem, hva, hvorfor, hvorfra

• Behandlingsgrunnlag

• Hvem andre vil motta opplysningene?

• Lagringstid

• Rettigheter

• ++
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Innsynsrett

• Den registrerte

• Hvorvidt dere behandler vedkommendes personopplysninger 

• En kopi av opplysningene

• Informasjon om behandlingen
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Innsigelsesretten

• Gjelder i tre situasjoner:
– Nødvendig for offentlig myndighet eller oppgaver i allmenhetens interesse
– Nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn den registrertes 

personvern
– Formålet er direkte markedsføring

• Ved innsigelse skal behandlingen opphøre (sletting)

• Uttrykkelig gjøres oppmerksom på innsigelsesretten
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Innsigelsesretten

• Unntak 
– Tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, 

rettigheter og friheter
– For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare ett rettskrav

• Unntakene gjelder ikke for direkte markedsføring. Ved innsigelse skal 
behandlingen opphøre uansett. 
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Andre rettigheter

• Retting
• Begrensning
• Sletting
• Dataportabilitet 
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Plikter
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Personvernombud*

• Hvem?
– Offentlige organer
– Hovedvirksomhet: behandle sensitive personopplysninger i stor skala
– Hovedvirksomhet: regelmessig og systematisk monitorering i stor skala
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Personvernombud*

• Personvernekspertise og evner

• Unngå rollekonflikt

• Skal involveres i alle 
personvernrelaterte spørsmål

• Kontaktpunkt for de registrerte

• Ressurser, tilgang og 
opprettholdelse av ekspertise

• Uavhengig og skal rapportere til 
øverste ledernivå

• Taushetsplikt

• Ett ombud for flere offentlige 
virksomheter, internt eller eksternt, 
andre oppgaver



Avvikshåndtering

• Plikten til å melde avvik utvides
– I dag: personopplysninger der konfidensialitet er nødvendig
– I 2018: alle avvik med mindre usannsynlig at avviket medførte en risiko for personers 

rettigheter, personvernet

• Plikt til å melde raskere
– Hovedregel: uten unødig opphold og innen 72 timer
– Avviksmelding kan gis trinnvis
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Databehandlere

Databehandleravtale

Personopplysningsloven
Datatilsynet

Behandlingsansvarlig

Databehandler

Underleverandør
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Databehandlere

Databehandleravtale

Personopplysningsloven
Datatilsynet

Behandlingsansvarlig

Databehandler

Underleverandør
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Spesifikk godkjenning

Generell godkjenning 
med informasjon og 
reservasjonsrett

Nøkkelen = klar ansvarsplassering i alle ledd



Avvikshåndtering

• Krav til avviksmeldingens innhold
– Avvikets art, kategorier av og antall berørte, kategorier av og antall oppføringer
– Kontaktinfo til personvernombud* eller annet kontaktpunkt
– Beskrive trolige konsekvenser av avviket
– Beskrive tiltak (planlagt) iverksatt for å lukke avviket og begrense konsekvensene

• Krav til varsling av de berørte hvis høy risiko for deres rettigheter, 
personvernet
– Med mindre kryptering eller andre tiltak eller uforholdsmessig

25



Andre plikter

• Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

• Informasjonssikkerhet og internkontroll 

• Nye sanksjoner 
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Gode råd på veien

• Få oversikt over alle opplysninger dere behandler 

• Sett dere inn i det nye regelverket

• Skriv og dokumenter alle vurderinger og rutiner 

• HUSK!
– Personvern er et ledelsesansvar
– Personvern er en maraton, ikke en sprint 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-
personopplysninger/startpakke-for-nye-virksomheter/

Dagens lov GDPR
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https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/behandle-personopplysninger/startpakke-for-nye-virksomheter/


postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no
personvernbloggen.no

Takk for meg! 

@gullikgundersen | www.linkedin.com/in/gullikgundersen
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