
Vi fikk ny personopplysningslov 20. juli 2018



Den gamle måten å tenke personvern på 

• Konsesjoner og forhåndstillatelser fra Datatilsynet 

• Minst mulig registrering av data 

• Ingen deling av data 

• Personvern og informasjonssikkerhet er noe virksomhetene tar med «helt på 
slutten» av en utviklingsprosess, hvis de husker det 

• Personvern er noe datafolk holder på med  
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Den nye måten å tenke personvern på

• Folk forventer at dataene deres blir brukt

• Fra ingen bruk av data, til riktig bruk av data

• Personvern må bygges inn helt fra starten av

• Godt informerte innbyggere med stor selvbestemmelser og bedre 
rettigheter balanserer makt
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Finne oversikt

 Artikkel 1
 Formål og mål

 Artikkel 2
 Materielt virkeområde

 Artikkel 3
 Geografisk virkeområde

 Artikkel 4
 Definisjoner

 Artikkel 5
 Prinsipper for behandling av personopplysninger

 Artikkel 6
 Behandlingens lovlighet
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Alle norske virksomheter får nye plikter
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 Alle må finne ut hva regelverket betyr

 Nye rutiner er et ledelsesansvar

 Alle ansatte skal følge nye rutiner

«GDPR er ikke et nytt IKT prosjekt» – Torgeir Waterhouse IKT-Norge



Hvor starter man?

Lag først en oversikt over 
alle personopplysningene du 
behandler

Side 6



Hvorfor er dette med avvik så viktig?
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Vanligste årsak til at 
hendelsen ble 
oppdaget var ved en 
tilfeldighet (eller flaks!)

Virksomheter med 
internkontroll eller 
styringssystem baserer 
seg mindre på 
tilfeldigheter og mer på 
intern 
sikkerhetsmonitorering



Et brudd på 
personopplysningssikkerheten 

er et brudd på sikkerheten, 
men et brudd på sikkerheten er 

ikke alltid et brudd på 
personopplysningssikkerheten.

Sørg for å ha interne rutiner for 
hendelseshåndtering - uansett.

Et hvert uoppdaget avvik, er et 
tapt forbedringspotensial.

Sørg for å ha interne rutiner for 
å oppdage avvik og for å ha 

rutiner for hendelseshåndtering 
når avvik har oppstått.

…til ettertanke…
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Tilsynsmetodikkprosjekt

• Startet opp med forprosjekt nå i høst
• Ønsker oss en metodikk som er forutsigbar både for tilsynsobjekter og for oss 

selv
• Metodikk som er tilpasset de forskjellige typer tilsyn
• Bruke digitale hjelpemidler
• Metodikk på plass til 4. kvartal 2019

• Vil gjerne lære av andre
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Tilsyn 2019

• JA, det kommer
• Noen her har forhåpentligvis ikke fått brev fra oss

– Kontroll av alle offentlige virksomheter som ikke har meldt inn personvernombud til oss
• Vil komme tilsyn ut over dette

– 10 – 20 tilsyn med kommuner/fylkeskommuner (på landsbasis)
• Internkontroll og informasjonssikkerhet
• Spisset mot sektor
• Spisset mot løsning
• Hendelsesstyrt (avvik, tips etc)
• Kfr lederansvar, vi ønsker alltid at øverste administrative leder er med

• Svært få tilsyn i de par første måneder av 2019

• Husk det meste skulle vært på plass helt tilbake i 2001
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Hva blir nytt i 2018?

Vi har laget en veiledning for virksomheter om de 
nye personvernreglene som trådte i kraft i juli 
2018. Vi har også laget en liste med punkter som 
oppsummerer hva som blir nytt, samt hva 
virksomhetene bør gjøre nå.



Hallstein Husand
avdelingsdirektør
hhu@datatilsynet.no

Følg oss: 
datatilsynet.no

personvernbloggen.no
Twitter.com/datatilsynet
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