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Erfaringer etter halvannet år med GDPR

1. Nær dobling i antall saker hos Datatilsynet. 2654 (2018) vs. 1807 (2017). 

2. Rekordmange avviksmeldinger. 1276 (2018) vs. 349 (2017).

3. Datatilsynet har publisert flere veiledere. Blant annet om "Digital målretting av politiske budskap".

4. Et par mindre overtredelsesgebyrer i Norge. Bergen kommune: MNOK 1,6. Oslo kommune: MNOK 0,5.

5. Store overtredelsesgebyrer i utlandet. CNIL ila € 50M. til Google. ICO varsler £ 183M til British Airways og £ 99M til Marriott.

6. Dommer fra EU-domstolen. Om felles behandlingsansvar (Facebook Fanpage, Fashion ID). Om cookie-samtykker (Planet49).
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Hva er cookies (og lignende teknologier)
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• Cookies. Tekstfil som lagres på brukerens enhet når 

brukeren åpner en nettside, som bl.a. brukes til å 

gjenkjenne nettleseren

• Lignende teknologier. F.eks. piksler og scrips
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Må dere innhente brukernes samtykke for å 

bruke cookies?
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Hva sier cookie-reglene

• Ekomloven § 2-9 (2013) Cookies

krever samtykke. Unntak for 

nødvendige cookies.

• SD og Nkom (2013) Samtykke må 

ikke oppfylle personvernkrav. 

Nettleserinnstillinger utgjør 

samtykke, forutsatt cookie-

informasjon tilgjengelig på nettstedet 

om hvilke, hvem, hvorfor og hva.

• Nkom (10.10.2019) Vurderer behov 

for presiseringer. 
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• ePrivacy Directive (2002) Cookies

krever samtykke. Unntak for 

nødvendige cookies. 

• GDPR (2018)

- Regulerer behandling av 

personopplysninger som evt. 

samles inn gjennom cookies.

- "Nettidentifikatorer" er en 

personopplysning.

- Krever et behandlingsgrunnlag.

• Draft ePrivacy Reg. (04.10.2019)

- Cookies krever samtykke. 

- Unntak for bl.a. nødvendige 

cookies og "audience measuring"

- Ser ut til å åpne for "cookie walls"

• Planet 49-dommen (01.10.2019)

- Anvendte ePrivacy Directive, lest i 

lys av GDPR.

- Samtykker må oppfylle GDPR-

krav. Forhåndsutfylte samtykker er 

ugyldige. 

- Informasjon må også gis om 

cookienes varighet.

- Sa ingenting om hvilke cookies

som ikke krever samtykke (hvilke 

som er nødvendige).

Norsk lovgivning EU-lovgivning EU-domstolen
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Særlig to spørsmål gjenstår

01
Hva skal til 

for et aktivt 

og informert 

samtykke?
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Særlig to spørsmål gjenstår

02
Hvilke cookies

er nødvendige, 

og som derfor 

ikke krever 

samtykke?
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Særlig to spørsmål gjenstår

02
Hvilke cookies

er nødvendige, 

og som derfor 

ikke krever 

samtykke?
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Så hva bør dere gjøre?

1. Avvent situasjonen. Ikke innfør cookie-bannere og samtykker bare fordi alle andre gjør det.

2. Vær transparente. Ha kontroll på cookiene og gi informasjon om hvilke, hvem, hvorfor, hva og hvor lenge.

3. Samtykke for bruk av personopplysninger som ikke består interesseavveiningen. Retargeting. Salg av data. 
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Takk for meg!


