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«Barn skal ha frihet i å prøve og feile uten at det 
skal være tatovert inn i deres digitale 
historie. Digitalisering av adferd og prestasjoner 
har konsekvenser for barnas personvern.»

V.J.Buer
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Ny konkurranse – Innebygd personvern i praksis 2019
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Datatilsynet inviterer til ny konkurranse om beste 
programvare utviklet utfra prinsippene for innebygd 
personvern. Send oss programvare, tjenester, apper eller 
andre løsninger dere har utviklet eller holder på å utvikle 
som viser innebygd personvern i praksis. 

I år har vi egen studentkategori, der premien er et stipend 
på 20 000 kr.

Hvordan delta i konkurransen? 
Fyll inn søknadsskjema på nettsidene våre og send oss en 
nærmere beskrivelse av produktet. Les mer på 
datatilsynet.no

Frist for å sende inn bidrag var 1. desember 2019
Vinnerne vil lanseres februar/mars 2020. 

Jury:
Dag Wiese Schartum, Lillian Røstad, Maria Bartnes, Torgeir 
Waterhouse, Martha Eike, Veronica J. Buer



Vår digitale hverdag…

• Digitalisering og innovasjon: Introduksjon av (ny) teknologi og som skaper en 
forandring samfunnet. 
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Vurdering av personvernkonsekvenser – artikkel 35

Den registrertes perspektiv
• Verdiene som skal beskyttes er 

personopplysningene. 

• Håndtere risiko i inngripende 
behandlinger som medfører økt fare for å 
krenke fysiske personers rettigheter og 
friheter.

• For å oppnå tillit til behandlingen må 
man sørge for reell åpenhet, 
forutsigbarhet og medbestemmelse.

• Dersom det er sannsynlig at det medfører 
en høy risiko for den registrertes 
rettigheter og friheter, skal man gjøre 
DPIA etter oppskriften i art. 35



Lover og regler for bruk av teknologi, algoritmer og kunstig intelligens

I begeistringen over at ny teknologi kan 
skape et mer effektivt samfunn, gi oss et 
enklere liv og avdekke kriminalitet, er 
det lett å glemme at det også for 
algoritmer og kunstig intelligens, finnes 
lover og regler som må følges. 
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Vi må styre teknologien i riktig retning og ikke la 
teknologien styre oss.



Personvern i vår digitaliserte verden

• Skal vi oppnå personvern fremover må personvern være 
inkorporert i programvaren, løsningen. 

• Nøkkelpersonene for at vår digitale verden blir 
personvernvennlig vil være utviklingsteamet med ledelsen 
i spissen. 

• Tilstrekkelig kunnskap om personvern, innebygd 
personvern og personvern som standard for å bygge 
personvernfremmende applikasjoner, tjenester, 
roboter, algoritmer for automatiske beslutninger, kunstig 
intelligens, deep learning osv.
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Personvern og Personopplysningsvern

Personvern dreier seg om 

• Personlig integritet

• Privatliv

• Selvbestemmelse - hvilke opplysninger som skal brukes, 

av hvem, til hvilke formål osv.

• Selvutfoldelse.

Personopplysningsvern:

«Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger»

Informasjon – hvis man ikke har rett til å samtykke, har man i det minste rett 

til å vite hvilke opplysninger som brukes, av hvem, til hvilke formål osv.

Thinkstock.com
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Hvem har plikter og rettigheter etter personvernforordningen

• De registrerte har 

– rettigheter og friheter

• Behandlingsansvarlig, databehandler, 
underleverandører har 

– plikter og må kunne oppfylle borgernes nye 
rettigheter (innen 1 måned)



Hva er en personopplysning?
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Identitet: Navn, fødselsnummer, 
sivilstatus, høyde, vekt

Aktivitet: 
Adferdsmønstre, interesser, 
hobbyer, utdanning, yrkesliv, 
lokasjon, posisjon, kjøpemønster, 
søkehistorikk, likes etc. 

Kontaktinfo: 
brukernavn, adresse hjemme, 
adresse jobb, mobilnummer, 
e-post, etc.

Finans: Inntekt, skatt, gjeld, 
bankkonto, kontoutskrift, 
utgifter, kredittvurdering etc. Kommunikasjon: MAC-adresse, IP-

adresse, SMS, MMS, fotografier, videoer, 
sosiale medier, sosialt nettverk, kontakter, 
cookies etc.Pseudonymiserte opplysninger 

(kvinne, alder, vekt, Oslo, liker å 
lese, hund, jobber i offentlig etat, 
tre barn)

Særlige kategorier: 
Helseopplysninger, fagforeningsmed

lemskap, politisk oppfatning, 
religion, seksuelle 
forhold/orientering, etnisitet/rase 



Personvernprinsippene, art 5.

Lovlig, rimelig og gjennomsiktig 

Rettslig grunnlag. Respekter de registrertes interesser 

og rimelige forventninger. Informasjon skal gis på  en 

tilgjengelig og forståelig måte.

Formålsbegrensning

Opplysningene skal brukes til spesifikke, uttrykkelig 

angitte og legitime formål. Opplysningene skal ikke 

brukes til andre uforenlige formål

Dataminimering

Personopplysningene skal være tilstrekkelige, 

relevante og begrenset til hva som er nødvendig for 

formålet. 

Korrekte og oppdaterte 

Opplysningene skal være korrekte og om nødvendig 

ajourførte. Ukorrekte eller utdaterte personopplysninger 

skal rettes eller  slettes.

Rutiner for lagring og sletting

Personopplysninger skal ikke lagres lengre enn det som er 
nødvendig for formålet. Automatiske sletterutiner. 

Integritet og konfidensialitet

Personopplysninger skal sikres mot uautorisert eller ulovlig 
tilgang og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Det 
skal brukes egnede tekniske og organisatoriske tiltak.

Ansvarlighet

Den behandlingsansvarlige har ansvar for, og må kunne 
dokumentere, at regelverket blir etterlevd
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De registrertes rettigheter

• Informasjon (art 12-14)

• Innsyn (art 15)

• Korrigering (art 16 & 19) 

• Sletting/Retten til å bli glemt (art 17 & 19)

• Rett til at personopplysninger begrensning 
(ny, art 18 &19)

• Dataportabilitet (ny, art 20)

• Innsigelse (ny, art 21)

• Automatiserte avgjørelser, inkludert 
profilering (ny, art 22)

Forutsetning for de resterende 
rettigheter



Den registrertes friheter, jf. EMK, fortalen (4) og art. 24 (1).
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Andre plikter

• Mange virksomheter må opprette 
personvernombud

• Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa tilbyr varer eller 
tjenester til EU- eller EØS-borgere 

• Alle bør samarbeide i egne nettverk og 
følge bransjenormer

• Alle får nye krav til avvikshåndtering, 
K-I-T-R
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Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling (art. 25)
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Oppsummert:
• Obligatorisk 

• Tekniske og organisatoriske tiltak.

• Ivareta personvernprinsipper og den 
registrertes rettigheter.

• Det minst personverninngripende 
alternativet som standard, mht mengde, 
omfang, lagringstid, tilgjengelighet.

• Ha et rammeverk for 
programvareutvikling, og inkluder disse 
sju aktivitetene er i rammeverket.

• Behandlingsansvarlige: Krav til å 
benytte programvare, løsninger etc som 
har innebygd personvern som 
standardinnstilling.



Tillit fra borgerne og til digitalisering av samfunnet

• Får man når borgerne behandles med respekt og personvernet 

ivaretas.

• Artikkel 25 Innebygd personvern er bestemmelsen som 

implementerer hele forordningen fordi den skal sørge for at alle

– Personvernprinsippene i Artikkel 5

– Alle våre rettigheter Artikkel 12-22

– Alle vår friheter jf EMK og fortalen (4)
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postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no

Takk for oppmerksomheten!

@datatilsynet (Twitter)

@veronica_buer


