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Agenda

1. Hva er sensitive personopplysninger

2. Når tillater GDPR behandling av opplysninger om sensitive personopplysninger

3. Utsendelser av nyhetsbrev og tidsskrifter til abonnenter, som innebærer 
behandling av sensitive personopplysninger



Hva er sensitive personopplysninger

GDPR art. 9 ("særlige kategorier av personopplysninger")

• Rasemessig eller etnisk opprinnelse 

• Politisk oppfatning

• Religion

• Filosofisk overbevisning

• Fagforeningsmedlemskap

• Genetiske opplysninger

• Biometriske opplysninger med det formål å entydig  identifisere en fysisk person

• Helseopplysninger

• Seksuelle forhold eller seksuell orientering



Artikkel 9: Behandling av sensitive personopplysninger er forbudt, med mindre det foreligger 
behandlingsgrunnlag i art. 6 og 9

Artikkel 6

Avtale (b). Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale 
som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på 
den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse

Interesseavveining (f). Behandlingen er nødvendig for den 
behandlingsansvarliges eller tredjeparts legitime interesser, 
med mindre den registrertes interesser eller rettigheter går 
foran

Samtykke (a). Den registrerte har samtykket til behandling av 
sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål

Artikkel 9

Ideelle organers berettigede aktiviteter (d). Behandling av en 
stiftelse, sammenslutning eller et annet ideelt organ hvis mål er av 
politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art, som ledd i organets 
berettigede aktiviteter og med nødvendige garantier, som gjelder 
opplysninger om medlemmer, tidligere medlemmer og andre 
personer som organet på grunn av dets mål har regelmessig kontakt 
med (men gjelder ikke utlevering til tredjeparter uten samtykke)

Samtykke (a). Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til 
behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke 
formål

Når tillater GDPR behandling av sensitive personopplysninger



Fagforening

Fagforenings-
medlem

Eksempel på behandling av opplysninger om fagforeningsmedlemskap

Intervju-objekt

navn@epost.no
Veigata 1, Oslo

Selskap som
produserer innhold
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Intervju om 
alt mulig

Fagforeningens behandlingsansvar

Personopplysninger som 
behandles utelukkende for 
journalistiske formål er unntatt 
de fleste reglene i GDPR, bl.a. 
regler om rettslig grunnlag og 
samtykke (art. 6 og 9)



Artikkel 5. Personopplysninger skal behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for 
personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse 
eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak 

Epostutsendelser

Datatilsynet: Anbefaler under dagens regelverk at sensitive 
personopplysninger i epost skal krypteres ved overføring

GDPR: Ingen spesifikke regler, foruten generelle 
sikkerhetsregler om "tilstrekkelig" og "egnet"

Anbefaling: Hvis praktisk, krypter eposter som sendes til 
fagforeningsmedlemmer

Fysiske utsendelser

Datatilsynet: Anbefaler at sensitive personopplysninger sendes slik 
at de ikke er tilgjengelige for andre enn mottakeren

GDPR: Ingen spesifikke regler, foruten generelle sikkerhetsregler om 
"tilstrekkelig" og "egnet"

Anbefaling: Dersom fagforeningsmedlemskapet fremkommer av 
forsendelsen, bør de sendes i lukket konvolutt eller leveres i 
postkassen

Utsendelser av nyhetsbrev og tidsskrifter til abonnenter, som innebærer behandling 
av sensitive personopplysninger


