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• Hva er personvern?

• Overgangen fra gammelt til nytt regelverk

• Begreper

• Grunnprinsippene for behandling av 
personopplysninger

• Behandlingsgrunnlagene i art.6

• Potensielle sanksjoner ved brudd

Agenda



Retten til et privatliv og retten 
til å bestemme over egne 

personopplysninger



Alt som direkte eller indirekte 
kan knyttes til en person

Særlige kategorier av 
personopplysninger

Hva er personopplysninger?



Den nye personopplysningsloven

• Fra direktiv til forordning

• Fortale og forarbeider

• Hva er nytt?



Behandling-
sansvarlig

Databehandler
Den 

registrerte



Grunnprinsipper for behandling
GDPR. Artikkel 5.

• Lovlig, rettferdig og åpen

• Formålsbegrensning

• Dataminimering



Grunnprinsipper for behandling
GDPR. Artikkel 5.

• Korrekte og oppdaterte

• Rutiner for lagring og sletting

• Integritet og konfidensialitet

• Ansvarlighet



Behandlingens lovlighet
GDPR. artikkel 6

a) Samtykke.

b) Nødvendig for å oppfylle en avtale.

c) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

d) Nødvendig for å verne vitale interesser.

e) Nødvendig for å utføre en oppgave i offentlighetens interesse 

eller utøve offentlig myndighet.

f) nødvendig for formål knyttet til de berettigedes interesser.



Samtykke
• Frivillig.

• Spesifikt.

• Informert.

▪ Hvem, hva, hvorfor, hvor lenge.

• Utvetydig viljeserklæring.

▪ Erklæring eller tydelig bekreftelse.

▪ Passivitet.

▪ Dokumentasjon.

• Rett til å trekke tilbake samtykke.



Nødvendig for å oppfylle en avtale
• Behandling både før og under kontraktsforholdet.

Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
• Grunnlag i lov. 

Nødvendig for å verne vitale interesser
• Interesse som er essensiell for personens liv. 

• Høy terskel for anvendelse. 



Nødvendig for å utføre en oppgave i 
offentlighetens interesse eller utøve 

offentlig myndighet.
• Hjemmel i lov. 

▪ Arkivloven § 8.

• Forskrift og vedtak. 

• Formålet med behandlingen må være fastsatt. 

▪ Arkivloven § 6. 

• «Offentlighetens interesse» er uklart. 



Nødvendig for formål knyttet til de 
berettigedes interesser.

• Interesseavveining: Berettiget interesse vs. den registrertes 

personvern. 

• Ikke anvendelig for offentlige myndigheter. 



Rangordning og nødvendighet

• Lik rang mellom alternativene. 

• Alternative metoder? 

• Tilsynelatende anonyme opplysninger.



Særlig sensitive opplysninger
GDPR. artikkel 9

• Politisk oppfatning, religion, fagforeningsmedlemskap, 

seksuell orientering, etc. 

• Utgangspunkt: ikke lov å behandle.

• Unntak fra hovedregelen. 

• Først artikkel 6, så artikkel 9. 



Ønsker jeg å 
behandle 

personopplysninger?

Er 
personopplysningene 

særlig sensitive? 

Ja = artikkel 6 og 9

Nei = artikkel 6



Er behandlingen 
nødvendig? 

Finnes det et 
alternativ som gjør 

behandlingen lovlig?

Ja = behandling kan 
starte

Nei = behandling 
kan ikke 

gjennomføres



Konsekvenser ved brudd



Veien videre

• Avklaringer fra Datatilsynet og EU-domstolen. 

• Innkjøringsperiode. 

• Det viktigste er å forsøke. 
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