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GDPR 
Ny personvernlov - for ny tid

Advokatfullmektig Christoffer D. Selfors

Presenter
Presentation Notes
Presenter deg selv.Akkurat nå er det mye nytt som skjer på personvernfronten. Dere har sikkert merket selv at ved bruk av ulike apper og søkeverktøy har det det siste halvåret, og spesielt den siste tiden dukket opp uvanlig mye ny informasjon og nye vilkår som dere må godkjenne.  Er dere som folk flest har dere nok ikke lest gjennom disse vilkårene nøye. De fleste endringene nå er tilpasninger til de nye personvernreglene som kommer. I dette foredraget skal jeg prate litt om disse nye reglene og hva virksomheter må gjøre nå. 
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Agenda
1. Generelt om nytt regelverk
2. Viktige begrepsavklaringer
3. Utvalgte temaer
4. Hva bør dere gjøre nå?

Presenter
Presentation Notes
Før vi begynner å gå nærmere inn i materien tenker jeg det er hensiktsmessig å vise hvordan jeg har tenkt til å legge opp temaet.Innledningsvis vil jeg kort gå gjennom hvilket lovverk som er nytt og bakgrunnen for de nye reglene. Hva som har hatt innvirkning på regelverket og hvorfor det kommer nå.Deretter vil jeg foreta en begrepsavklaring av sentrale begreper i personopplysningsregelverket, som hva en personopplysning er, og de ulike rollene som vil være aktuelle for dereDeretter vil jeg gå gjennom enkelte artikler/temaer som vil være sentrale fremover. Avslutningsvis vil jeg kort angi grep dere bør begynne med nå.
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EUs nye personvernforordning – Kort fortalt

EUs nye regelverk for 
behandling av 

personopplysninger

Største endringen i 
personvernregelverket 

på 20 år

Erstatter dagens 
regelverk

den 25. Mai 2018

Vil medføre endringer 
også for norske 

virksomheter

Presenter
Presentation Notes
Si noe overordnet om hva GDPR er for noe.EU har vedtatt en ny personvernforordning ved navn General Data Protection regulation. Forkortet blir den kalt GDPR.  Forordningen blir gjort til norsk lov ved innføring av en ny personopplysningslov ( dog med noen nasjonale tilpasninger). Den nye personopplysningsloven er ikke vedtatt enda, men vil nok bli vedtatt før 25. mai. 2018 som er det tidspunktet GDPR trer i kraft, Den nye personopplysningsloven og GDPR erstatter dagens regelverk. Dvs. at den gamle personopplysningsloven med tilhørende forskrift bortfaller i sin helhet.I Norge i dag har vi en ganske streng personvernlovgivning i dag ( personopplysningslov, direktiv og forksrifter). Forordningen viderefører mange av prosnippene og reglene som gjelder i dag. Dagens regler har vært lite sanksjonert og vår erfaring er at de færreste virksomheter kjenner til og/eller har fulgt disse reglene. Dette tar forordningen sikte på å endre. For mange vil derfor de nye reglene føles som revolusjonerende og mange virksomheter vil ha en stor jobb fremover for å sikre at de er compliant med reglene.  
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Hovedformål

• Personer eier sine egne personopplysninger
• Sikrer fri utveksling av data – bedre konkurransevilkår
• Informasjon, samtykke, og andre nye rettigheter

Styrke individets rettigheter

• Strengere bøte- og sanksjonsregime
• Ansvar for å dokumentere etterlevelse
• Innebygget personvern, og personvern som standardinnstilling 

Ansvarliggjøre virksomheter

• Gjelder for alle private selskaper, offentlige instanser, ideelle 
organisasjoner m.m. innenfor EU/EØS

• Under gitte vilkår gjelder forordningen også for virksomheter 
utenfor EU som har EU-borgere i sine registre

Harmonisering

Presenter
Presentation Notes
Dagens regelverk ble lagd for en helt annen virkelighet en det vi nå kjenner. Internett var ganske nytt.For å gi oss bedre kontroll over egen opplysninger har EU fokusert i større grad på våre muligheter til å påvirke hvordan våre opplysninger behandles.Vi skal få informasjon før våre opplysninger behandles og som regel ha mulighet til å ta et bevisst valg på bakgrunn av disse opplysningene. Dette er kanskje ikke helt nytt, vi har jo alle samtykket til tusenvis av sider med bruksvilkår. Nå strammes dette inn sånn at nødvendig informasjon skal presenteres på en klar og forståeligmåte og ikke bakes inn i en juridisk avtale som omhandler alt fra verneting til at iTunes ikke kan brukes for å lage atomisk- eller kjemiskvåpen. Personvernvilkårene skal presenteres på et forståelig språk og være enkelt tilgjengelige for å etterleve forordningens krav.Si noe kort om de forskjellige rettighetene, men henvise til nærmere omtale senere. Forbrukere har generelt «sovert» inntil nå. Virksomheter må forvente at forbrukere vil være bevisste på de personopplysningene de gir fra seg og stille flere krav på dette feltet til virksomhetene. Når vi gir fra oss personopplysninger, for eksempel i forbindelse med netthandel, kan vi ikke være sikre på at virksomhetene håndterer disse personopplysningene på en forsvarlig måte.  Forordningen skal sikre at vi som forbrukere kan være sikre på dette.Regelverket innfører et strengere sanksjonerings og bøteregime. Virksomheter kan risikere bøter på opptil 20 MEUR eller 4 % av global omsetning. (Det som gir mest).  Målet er at personvern skal inn i ryggraden til bedrifter på lik linje som f.eks. HR og arbeidsmiljøregler. Bedrifter er nødt til å ha fokus på reglene og utarbeide nødvendige rutiner og systemer for å oppfylle reglene. Innføringen av EU-forordningen vil medføre strengere og skjerpede regler til egenkontroll av personvern innad i virksomheter. Dette stiller krav til både faglig ekspertise innen personvernrett og IT ekspertise innad i bedriftene.Harmonisering er en viktig del av formålet til den nye forordningen. Direktivet har vært implementert på forskjellige måter som har ført til at det har vært vanskelig for både virksomheter og innbyggere å vite hvilke regler de har å forholdes seg til. Med forordningen blir det mindre rom for slike forskjeller, men det vil fortsatt bli forskjeller spesielt innen områder som f.eks. helsesektoren og HR, hvor forordningen åpner for at medlemslandene vedtar særregulering. Det gjenstår derfor å se hvordan dette blir i bl.a. Norge vår vi har hittil hatt særregulering innen enkelte bransjer. EU`s nyeGeneral Data Protection RegulationForordningens formål er å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger samtidig som personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EØS-området.Forordningsformen innebærer full harmonisering av personvernreglene i EU/EØS. Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er adgang til å fravike reglene og heller ikke til å gi supplerende regler. Imidlertid åpner forordningen selv for at det kan gis nasjonale regler i enkelte tilfeller.Forordningen vil også treffe aktører uten EU/EØS som tilbyr sine tjenester til EU borgere.  Eks. Facebook. 
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Hvorfor skal personopplysninger beskyttes?

Presenter
Presentation Notes
For å unngå dette, dårlig PR og omdømmetap. Ingen ønsker å være på VG forsiden på grunn av feil behandling av personopplysninger. Alle bedrifter behandler personopplysninger, til varierende grad. De aller fleste virksomheter vill ikke kunne leve uten personopplysninger.Folk flest er villig til å dele informasjon om seg selv for å benytte seg av en tjeneste som tilbys, og dette gjør folk vanligvis uten å tenke altfor mye på det. Men det er fordi at de stoler på de aller fleste virksomhetene der ute og at de behandler informasjon på en forsvarlig måte. Mange er også villige til å leve med en viss risiko når det gjelder å gi fra seg personlig informasjon. F.eks. de som bruker Facebook. Vi har ikke så stor peiling på hva Facebook bruker informasjonen til og hvem de deler de med og på hvilken måte. Men de fleste tar risikoen fordi de liker tjenesten eller er nødt til å bruke den. Men når ting går galt så vekker det oppmerksomhet, og ikke av den typen man ønsker. Vår erfaring er også at de færreste bedrifter oppfyller dagens personopplysningslov. Det er få som har kontrollert dette. med fokus på personvern og ved å gi borgerne nye rettigheter vil god personvernhåndtering gi et konkurransefortrinn. Å bryte reglene vil kunne få både økonomiske og ømdomme konsekvenser. Det er viktig å løfte blikket. Det er viktig at en har klart for seg hva som står på spill. Jeg lærte meg en gang en øvelse som jeg siden har brukt mye. Ta opp telefonen, lås den opp og gi den til sidemannen. Det er ofte når vi først fysisk får kjenne på det at en føler hva som står på spill.  



Viktige begrepsavklaringer
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Personopplysninger: Hvilke data er det snakk om?
«Personopplysning (er) en enhver opplysning om en 
identifisert eller identifiserbar fysisk person («den 
registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person 
som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved 
hjelp av en identifikator, f.eks.:

• et navn;
• et identifikasjonsnummer;
• lokaliseringsopplysninger;
• online-identifikator; eller
• et eller flere elementer som er spesifikk for nevnte 

fysiske persons: fysiske, fysiologiske, genetiske, 
psykiske, økonomiske, kulturelle; eller sosiale 
identitet»

Presenter
Presentation Notes
Jeg nevnte i sted at mitt inntrykk er at det er mange virksomheter som i dag ikke oppfyller dagens personvernregler. En forklaring på dette er at det er mange norske virksomheter som mener at de ikke har personopplysninger lagret, eller behandler personopplysninger. De fleste bedrifter har ansatte. Så lenge man har ansatte vil man behandle personopplysninger. I tillegg har de fleste kundedata lagret. Definisjonen er.  Personopplysninger - opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson (pol).  (GDPR) I uoffisiell norsk oversettelse “enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk persn, en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. Navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitetMed andre ord ekstremt bred definisjon. Det er ikke bare informasjon som kan knyttes direkte til en person, men også indirekte. Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. Merk at det er ny definisjon i GDPR om sensitive personopplysninger   Indirekte personopplysniner: I fortalen nr. 26 til personverndirektivet (95/46/EF), er det uttalt at spørsmålet skal bedømmes ut i fra «alle hjelpemidler ... som det er rimelig å ta i bruk for å identifisere vedkommende, enten av den behandlingsansvarlige eller av en annen person.» (min kursiv). Dersom det kreves stor arbeidsinnsats og/eller kostnad å knytte opplysningen til en person, kan dette derfor tale for at en ikke anser opplysningen for å være «personopplysning». Tilsvarende dersom det er usikkerhet mht. hvilken person en opplysning er knyttet til. Dersom flere personer f.eks. er brukere av samme maskinidentitet på Internett (IP-nummer), kan usikkerheten om hvilken person opplysningene gjelder tale for å ikke anse kravet om tilknytning til en enkeltperson for å være tilfredsstilt. Det er ikke mulig å generelt angi hvor stor usikkerheten må være for at en opplysning ikke er å anse som «personopplysning». Det kan imidlertid antas at det vil bli godtatt større usikkerhet dersom de aktuelle personene tilhører samme hushold/familie enn dersom det ikke er slik tilknytning, jf. formålsbestemmelsen, § 1 annet ledd og beskyttelsen av privatlivets fred. På en arbeidsplass e.l. er det mulig at grensen vil gå ved 4-5 personer. Generelt må kravet om tilknytning til enkeltperson vurderes i relasjon til formålsbestemmelsen. Jo mer alvorlig de mulige personvernkrenkelsene er, jo større ressursinnsats og/eller usikkerhet kan være knyttet til identifiseringen av personer, uten at opplysningen av den grunn faller utenfor begrepet «personopplysning».Kort om sensitive personopplysninger.
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«behandling (er) enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres 
med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks.:

• innsamling;
• registrering;
• organisering;
• strukturering;
• lagring;
• tilpasning eller endring;
• gjenfinning;
• konsultering;
• bruk;
• utlevering ved overføring;
• spredning; eller,
• alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller 

samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring»

Hva menes med behandling?

Presenter
Presentation Notes
For å forstå virkeområde til forordningen må en kunne definisjonen av behandling. Behandling: “Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring" GDPR art. 4 nr. 2.Dette er en veldig vid definisjon. Definisjonen avgrenses likevel. For at forordningen skal gjelde må behandlingen være helt eller delvis automatisert eller personopplysningene må inngår i et register.   Enhver virksomhet som behandler personopplysninger må ha oversikt over de personopplysninger virksomheten behandler. Dette er et av de vanligste bruddene på personvernreglene. Dette blir spesielt viktig etter de nye reglene. Uten en slik oversikt vil man ikke kunne vurdere om all behandling er i overenstemmelse med reglene eller om det foreligger grunnlag for behandlingen.  Dette gjelder både personopplysninger som behandles i virksomheten, og som databehandlere forestår.
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Sentrale roller

Behandlingsansvarlig  
“en fysisk eller Juridisk person [….] som alene eller sammen med andre bestemmer formålet 

med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når […]”

• Eks arbeidsgiver

Databehandler
«En fysisk eller Juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organs om 

behandler personopplysninger på vegne av andre!

• Eks leverandør av IT-systemer

Presenter
Presentation Notes
Forordningen skiller mellom to ansvarlige; Behandlingsansvarlig og databehandler. Det er avgjørende for å forstå virksomhetens ansvar etter loven å vite om en er en behandlingsansvarlig eller databehandler. En virksomhet kan ha en eller begge rollene ved ulike behandlinger.  Behandlingsansvarlig:Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at opplysninger behandles i tråd med personopplysningslovens krav.I praksis vil det være virksomhetens øverste administrative leder som er behandlingsansvarlig. Lederen kan delegere oppgaver nedover i organisasjonen, men den øverste ledelsen har fortsatt ansvaret for at behandling av personopplysninger skjer på en god måte.  Databehandler:Den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Dette er vanligvis en virksomhet.Begrepet misforstås ofte. Databehandler er en person eller virksomhet utenfor den behandlingsansvarliges organisasjon, og vil typisk være et databehandlingsforetak. Betegner en bestemt type avtalepart som behandlingsansvarlige ofte anvender. Bruk av databehandler er særlig aktuelt dersom driften av datamaskinsystemet som behandler personopplysninger er satt bort til en ekstern tjenesteleverandør (jf. «outsourcing»). Forordningen krever at denne relasjonen skal avtalereguleres i en databehandleravtale. Dette skal vi komme nærmere tilbake til. Databehandleren Vis gjerne eksemplerHvorvidt en er en databehandler eller behandlingsansvarlig:Regnskapsføring: Typiske personopplysninger som behandles i den forbindelse er eksempelvis navn, fødselsnummer og lønnsopplysninger. ��Regnskapsførere vil som oftest i oppdragene være databehandler og det skal da inngås databehandleravtale med kunden som er behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for regnskapsførers behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen skalfremgå av hver enkelt databehandleravtale.



Utvalgte temaer 
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Vesentlige forhold å merke seg ved GDPR

14

Utvidet geografisk anvendelsesområde 

Utvidet definisjon av sensitive personopplysninger

Hjemmelsgrunnlag – særlig om samtykke - formålsbegrensning

Utvidet informasjonsplikt til den registrerte, art. 12, 13, 14 og 15 (innsynsrett)

Retten til å bli glemt («right to be forgotten»), art. 16 

Rett til dataportabilitet, art. 20 

Innebygd personvern / personvern som standardinnstilling, art. 25

Databehandleravtaler , art. 28

Personopplysningssikkerhet, art. 32, overføring til tredjestater kap. V

Varsling til tilsynsmyndigheter og berørte, art. 33 og 34 

Vurdering av Personvernkonsekvenser (DPIA) art. 35

Personvernrådgiver/personvernombud, art. 37, 38 og 39 

Strengere krav til dokumentasjon 

Overtredelsesgebyr 

Presenter
Presentation Notes
Det er flere forhold ved GDPR som er viktig å merke seg. Som nevnt innledningsvis erfarer vi at ikke alle har like godt kjennskap til dagens regelverk. Jeg vil derfor ikke bare fokusere på endringer, men også ta opp temaer som allerede gjelder i dag og som vil fortsette å gjelde i forordningen.  På denne måten håper jeg dere , så langt det er mulig innen den korte tiden vi i dag har til rådighet å får en helhetlig oversikt over de mest sentrale temaene. For utviklere vil det også bli en ny hverdag. Ved utarbeidelse av nye løsninger er det særskilte forhold en må ta i betraktning. (Foredragsholdere: Når dere leser sliden vil dere se at noe er markert i grått. Dette er punkter jeg har valgt å ikke gjennomgå). Avhengig av tid dere har til rådighet kan dere utelate flere punkter, eller ta de inn i presentasjonen. En mulighet er å nedprioritere punkter som berører utviklere i større grad, eks. art. 32 og art 35 og fokusere på de organisatoriske endringene.)Nevn kort punkter som ikke presenteres. Vurdere å innta ytterligere punkter. 
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Berettiget interesse

— Identifisering av

interesse

— Må være

nødvendig

— Interesseavveining

mellom bedriftens

og den registrertes

behov

Behandlingsgrunnlagene
For å behandle personopplysninger må det foreligge et lovlig grunnlag:

Utføre oppgave i 
allmennhetens

interesse, eller utøve
offentlig myndighet

— Utøvelse av offentlig

myndighet (hjemmel I 

lov)

Oppfylle avtale Oppfylle en rettslig
forpliktelse

Samtykke Verne en persons vitale 
interesser

— Må være part i avtalen

— Oppfylle forpliktelse

— Behandling må være

nødvendig

— Unntak for særlige

kategorier av oppl.

— Lovpålagte plikter for 

behandlingsansvarlig

(Norge og EU)

— Avtalegrunnlag ikke

omfattet

— (eks. Rapportering av

lønn)

— Må være frivillig

— Må være spesifikt

— Spesifikke krav til

informasjon når

samtykke innhentes

— Kan trekkes tilbake

— Beskyttelse av liv og 

helse

— Hovedsakelig ment for 

helsevesenet

Vurdering av behandlingsgrunnlag bør gjøres i forbindelse med kartleggingen, og hver gang ny behandling skal finne sted

Presenter
Presentation Notes
Eksisterende personopplysninger og behandlingsgrunnlag?You can choose a new lawful basis if you find that your old condition for processing is no longer appropriate under the GDPR, or decide that a different basis is more appropriate. This is however a one-off opportunity to bring your processing in line with the GDPR. Once the GDPR is in effect, you will not be able to swap between lawful bases at will if you find that your original basis was invalid. You will be in breach of the GDPR if you did not determine the appropriate lawful basis (or bases, if more than one applies) from the start.Hvilke grunnlag bør foretrekkes?Prosedyren bør være at man søker å finne ett av de øvrige fem grunnlagene til behandlingen fremfor å velge samtykke. Egner ingen av grunnlagene seg, eller de er for usikre som grunnlag til denne konkrete behandlingen, bør behandlingsgrunnlaget sikres med et samtykke. Berettiget interesse - Hjelpespørsmål i interesseavveiningenSvarer man ja på spørsmål nedenfor, er det i bedriftens favør i avveiningen.Har den registrerte bedt om at behandlingen finner sted?Regner den registrerte med at behandlingen finner sted?Vil den registrerte ha fordeler av behandlingen, som bedre varer eller tjenester?Er behandlingen i den registrertes interesse?Har bedriften og den registrerte samme interesse?Er det noen tilknytning mellom bedriften og den registrerte (eller den registrertes arbeidsgiver) (for eksempel nåværende, tidligere eller potensiell kunde eller leverandør, ansatt eller konsulent)?Gjelder behandlingen personen i egenskap av ansatt hos en kunde eller leverandør?Er det et gjensidig forhold mellom bedriften og den registrerte?Er det få opplysninger om den registrerte som vil bli behandlet?Er det snakk om faktiske opplysninger?Har den registrerte gitt opplysningene selv?Er bedriften komfortabel med å gi god informasjon til den registrerte om behandlingen?Gir bedriften god informasjon til den registrerte om behandlingen?Er det enkelt for den registrerte å kontakte bedriften for å kontrollere behandlingen?Svarer man ja på spørsmål nedenfor, taler det imot at bedriften behandler opplysninger:Vil den registrerte bli overrasket over behandlingen?Vil den registrerte oppfatte behandlingen som negativ?Kan den registrerte oppfatte behandlingen som irriterende eller upassende – basert på forholdet mellom bedriften og den registrerte?Vil den registrerte oppfatte opplysningene som typisk private eller av følsom karakter?Inneholder opplysningene vurderinger av den registrerte?Vil det blir behandlet mange opplysninger om den registrerte?Er det snakk om en behandling som er uvanlig?Er det mulig for bedriften med en mindre inngripende behandling av opplysningene?
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• Forordningen stiller strengere krav til samtykke som gyldig grunnlag for behandling av personopplysninger:
• Må beskrive hvert formål samtykket gis til
• Samtykke må være lettfattelig
• Samtykke må være klart adskilt fra annen tekst
• Tydeliggjøring av at det ikke skal stilles «tilleggsvilkår»
• Samtykke kan når som helst trekkes tilbake
• Må være «informert»
 Det er den behandlingsansvarlige som har bevisbyrden for at samtykke er innhentet.

Hjemmelsgrunnlag – særlig om samtykke  (art. 6, 7, 8, 9)

«…frivillig, spesifikk, informert og 
utvetydig viljesytring».

Presenter
Presentation Notes
Prinsippet i dagens regelverk om at all behandling av personopplysninger skal ha et behandlingsgrunnlag, videreføres i forordningen. Hva som er et gyldig behandlingsgrunnlag, fremgår av forordningens artikkel 6 og 9. Eksempler på behandlingsgrunnlag er kontrakt, lov, samtykke. Et behandlingsgrunnlag kan også være en interesseavveining under gitte vilkår. De fleste i deres bransje og som ikke er et offentlig organ benytter kontrakt og samtykke som behandlingsgrunnlag.  Har dere ikke lovlig behandlingsgrunnlag er behandlingen av personopplysningene ikke lovlig. Det må foreligge særskilt grunnlag for å behandle sensitive opplysninger. ( utvidet informasjon av sensitive personopplysninger i GDPR. Det bør alltid være foretatt en vurdering av behandlingsgrunnlag. Denne må dokumenteres. Er en usikker på om en har et gyldig behandlingsgrunnlag kan en i det minste vise til at vurderingen er foretatt. Den behandlingsansvarlige må vurdere hvilke behandlingsgrunnlag som utgjør det mest passende behandlingsgrunnlaget. Benyttes samtykke fra de registrerte som grunnlag for behandling, må det dokumenteres at samtykke er innhentet. Slik dokumentasjon mangler ofte.  Det innføres nå strengere krav til samtykke.  For at samtykke skal være et gyldig grunnlag for behandling av personopplysninger, må det være frivillig, informert og eksplisitt ift. hvilke opplysninger som skal behandles og til hvilke formål. Samtykke skal kunne trekkes tilbake like enkelt som det er gitt.    Det må gis tilstrekkelig informasjon jf. forordningens art. 12-14. For at samtykke skal være frivillig, krever dette at den samtykkede har et reelt fritt valg, og at samtykke kan trekkes tilbake uten at den registrerte blir påført betydelig negativ konsekvenser. Dersom dette ikke er tilfelle, vil ikke samtykke være lovlig og kan ikke benyttes som behandlingsgrunnlag.  Eks. kontrakt betinget av samtykke:Ved vurderingen av, om et samtykke er gitt frivillig skal det tas størst mulig hensyn til om bl.a. oppfyllelsen av en kontrakt er gjort betinget av samtykke til behandling av personopplysninger, som ikke er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Det betyr med andre ord, at et samtykke ikke anses for å bli gitt frivillig, hvis f.eks. kjøp av en vare eller serviceytelse avhenger av samtykke, selv om et samtykke ikke er nødvendig for kjøpet av varen eller serviceytelsen.  Eks. En online elektronikkforhandler gjør det til en betingelse for kjøp av mobiltelefoner at kunden skal gi samtykke til at elektronikkforhandleren kan dele kundens opplysninger med forskjellige teleselskaper. Deling av kundens opplysninger er ikke nødvendig for kundens kjøp av mobiltelefon. Forhandleren kan ikke stille slikt samtykke som betingelse for kjøpet.  Elektronikkforhandleren må imidlertid gjerne be om samtykke fra kunden.  Strengere krav til samtykke handler om å gi de registrerte kontroll over sine opplysninger.  Samtykke skal være spesifikt. Det må derfor ikke være generelt utformet eller uten en presis angivelse av formålene med behandlingen av personopplysninger. Samtykke skal være konkretisert. Anmodning om samtykke til behandling av personopplysninger skal forelegges den registrerte i klart språk og adskilt fra eventuelle andre vilkår den registrerte må samtykke til, f.eks. bruksvilkår eller salgsvilkår.   Samtykke skal være utvetydig. Dette kan sikres ved en aktiv handling av den registrerte, f.eks. ved å huke av i en samtykkeboks på et nettsted eller ved å signere et samtykkeskjema.Den behandlingsansvarlige må kunne dokumentere når samtykke ble gitt, og hvilken informasjon den registrerte fikk når denne samtykket til behandlingen. Hvis en behandling av personopplysning tjener flere formål, skal den behandlingsansvarlige innhente særskilt samtykke for hvert enkelt formål, som skal behandles på grunnlag av den registrertes samtykke. Den behandlingsansvarlige må derfor tilby den registrerte mulighet for å samtykke til et formål, men unnlate å samtykke til andre formål.  Den registrerte skal informeres om retten til å trekke tilbake sitt samtykke før denne blir bedt om å gi samtykke.  Samtykker som blir innhentet før forordningen trer i kraft, anses kun gyldige dersom de oppfyller alle kravene i forordningen. Krav om at det er gitt informasjon om at samtykke skal trekkes tilbake, får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. Det gjelder særskilte regler for barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester. 
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• Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelige angitte og berettigede formål.

• Dersom virksomheten ønsker å behandle personopplysninger til et annet enn det opprinnelige formål 
må dette formålet være forenlig med det opprinnelige formålet. 

• Ved bruk til uforenlige formål må det foreligge samtykke. 

NR. 3 Formålsbegrensning ( art. 5 punkt 1. b.) 

Presenter
Presentation Notes
Er et prinsipp i GDPR. Gjelder også etter dagens lov. Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelige angitte og berettigede formålFormålsangivelsen er viktig fordi den fastsetter hva som er lovlig bruk av personopplysningene..Personopplysninger kun kan brukes til det formål de er innhentet for. Dersom virksomheten ønsker å behandle personopplysninger til et annet enn det opprinnelige formål må dette formålet være forenlig med det opprinnelige formålet. I et slikt tilfelle kreves det ikke et annet rettslig grunnlag enn det som ligger til grunn for innsamlingen av personopplysningene. Ved bruk til uforenlige formål må det foreligge samtykke. som tillater fortsatt behandling. Viderebehandling for arkivformål i allmennhetens interesse vil i henhold til GDPR anses som et forenlig formål og lovlig behandlingsaktivitet.Dersom det ikke foreligger forenlige formål eller behandlingsgrunnlag for fortsatt lagring må en samle inn personopplysningene på nytt. Må vurdere i hvert enkelt tilfelle.Uforenlige formål:Det skal telle med i vurderingen hvor sterkt den nye bruken skiller seg fra den opprinnelige, om den senere bruken tilfører den registrerte større ulemper eller om ny bruk stiller strengere krav til datakvalitet enn det opprinnelige innsamlingsformålet. 
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Nr. 4 - Informasjonsplikt til den registrerte & rett til innsyn (art. 13, 14 og 15)

Informasjon
• Plikt til å informere den registrerte om innsamling og bruk av personopplysninger.
• informasjon er en forutsetning for at samtykke skal være gyldig hjemmelsgrunnlag.
• Informasjonen skal gis i konsis/kortfattet, lettforståelig og i en lett tilgjengelig form og i et 

klart og enkelt språk (…). 
• Forordningen stiller krav til hva en skal informere om.

Innsyn
• Enhver registrert som ber om det skal få vite hva slags behandling av personopplysninger 

behandlingsansvarlige foretar seg. 
• Ingen formkrav til innsynsbegjæringen.
• Utlevering av kostnadsfri kopi.
• I utgangspunktet frist på en måned.

Presenter
Presentation Notes
INFORMASJON:Behandlingsansvarlig har plikt til å informere den registrerte om innsamling og bruk av personopplysninger. Forordningen skiller mellom hvilken informasjon som skal gis når en samler inn opplysninger fra den registrerte, og når en samler inn opplysninger fra andre enn den registrerte selv.  Forordningen stiller blant annet krav til å informere om: hvem er behandlingsansvarlig og hvordan den kan kontaktes,personvernrådgivers kontaktopplysninger, formål med behandlingen og rettsgrunnlag, hvem personopplysningene evt. deles med, f.eks. andre virksomheter eller databehandlere, hvor lenge opplysningene lagres, men i tilfeller hvor det er ikke mulig skal det gis opplysninger om hvilke vurderinger som legges til grunn for å bestemme lagringstid, opplysninger om retten til innsyn i egne opplysninger, retten til retting, sletting og til å begrensing av behandling, retten til dataportabilitet samt retten til å motsette seg behandling,  når personopplysninger blir overført til land uten EU/EØS som ikke har vært godkjent av EU Kommisjonen skal det informeres om hvilke tiltak er truffet til å sikre behandlingen,informasjon om retten til å klage til Datatilsynet,det skal gis informasjon i tilfeller hvor personopplysninger samles inn ifm. kontrakt med den registrerte og om det er nødvendig for å kunne inngå kontrakt. I slike tilfeller skal det informeres om konsekvensene ved å ikke dele nødvendige personopplysninger,  det skal gis informasjon i tilfeller hvor det fattes automatiserte beslutninger, logikken som ligger bak disse og hvilken konsekvenser dette kan ha for den registrerte,informasjon om videre bruk av personopplysninger i tilfelle de skal brukes til andre formål en opprinnelig bestemt.  Det kan gjøres unntak for enkelte informasjonselement dersom den registrerte allerede har informasjonen. Det skal gis informasjon ved behandling etter alle behandlingsgrunnlag. For samtykke som behandlingsgrunnlag må det i tillegg gis informasjonselementer slik at samtykke er informert. Behandlingsansvarlig  skal gi den registrerte infromasjon som sikrer at den registrerte kan treffe sin beslutning på opplyst grunnlag,  I tillegg til forran nevnte informasjon skal den behandlingsansvarlige opplyse den registrete om at et samtykke kan trekkes tilbake. Informasjonen skal gis på eget tiltak på tidspunktet for innsamlingen,  på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte og på et klart og enkelt språk. Informasjonen skal gis skriftlig eller på en annen måte, herunder elektronisk dersom det er hensiktsmessig. sansvarlig skal gi den registrerte tilstrekkelig informasjon for å sette den registrerte i stand til å ivareta sine rettigheterINNSYN:Fransk journalist og Tinder. https://www.aftenposten.no/kultur/i/8ewV2/Fransk-journalist-ville-se-alle-data-Tinder-hadde-samlet-om-henne-Fikk-tilsendt-800-sider-med-sensitiv-informasjonEnhver registrert som ber om det skal få vite hva slags behandling av personopplysninger behandlingsansvarlige foretar seg. Det er ingen formkrav til innsynsbegjæringen. Det er krav om utlevering av kostnadsfri kopi. Alle oppgaver som er tillagt tilsynsmyndighetene i forordningen skal i utgangspunktet være gratis for den registrerte. I utgangspunktet frist på en måned for anmodninger etter art. 15-22. se art.12.
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Nr. 5 – Sletting, særlig om retten til å bli glemt (art. 5 (1) (e) og art. 17)

Sletting av eget tiltak
• Når formålet med behandling av personopplysningene er oppfylt skal opplysningene som 

hovedregel slettes, med mindre det eksisterer andre hjemmelsgrunnlag for videre behandling. 

Retten til å bli glemt
• Rett til å kreve slettet personopplysninger på ulike grunnlag

• Eks. samtykke er trukket tilbake eller at behandling er unødvendig
• Uten unødig forsinkelse og senest innen 1 måned
• Omfatter også opplysninger som er publisert
• I tilfelle det er uenighet – den registrerte kan kreve «begrensning i behandlingen» (art. 18)
• I tilfelle uriktige opplysninger – rett til korrigering (art. 16)
• Særlig rett til å stoppe direkte markedsføring
• Dette kan bli overstyrt av andre lover og reguleringer

Presenter
Presentation Notes
Sletting av eget tiltak:Når formålet med behandlingen er oppfylt, skal opplysningene som hovedregel slettes av virksomheten etter eget tiltak..Personopplysninger kan likevel lagres etter at formålet er oppnådd i tilfeller hvor de utelukkende vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. For slik viderebehandling kreves det at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre de registrertes rettigheter og friheter i henhold til forordningen.Det må også vurderes om andre behandlingsgrunnlag enn det opprinnelige formål tilsier at en fortsatt har rett eller plikt til fortsatt lagring, som f.eks. regnskapslovenEks. Ansatte som slutter.Retten til å bli glemt:Forordningen styrker retten til  sletting av personopplysninger. Retten til sletting gjelder nå f.eks. også indeksering hos søkemotorer som må fjerne personopplysninger fra søkeresultater. Behandlingsansvarlige plikter også å varsle om at krav om sletting har vært fremmet, i tilfeller hvor personopplysninger har vært videreformidlet til andre virksomheter. Dersom virksomheten blant annet er forpliktet gjennom  andre lover eller det er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt å behandle, er det hjemmel i GDPR for fortsatt lagring (art. 17 nr. 3 bokstav b siste alternativ). Hvor langt plikten til å slette strekker seg, er fortsatt ikke entydig. Dette gjelder blant annet plikten til å slette fra backup. Plikten innebærer imidlertid uansett at personopplysninger skal slettes fra IT-systemene hvor de har vært behandlet.Den registrerte skal informeres om kravet imøtekommes eller ikke, uten unødig opphold og ikke senere en måned etter at kravet ble fremmet, jf. art. 12.Merk også at den registrerte kan kreve begrensing i behandling dersom det er uenighet. Eller korrigering av  uriktige personopplysninger.Særlig rett til å stoppe direkte markedsføring. Se art. 21. Dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, skal den registrerte til enhver tid ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som angår vedkommende, til slik markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring. 
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Nr. 6 - Rett til dataportabilitet (art. 20) 

• Ny rettighet ved GDPR. 
• Rettigheten gjelder kun når samtlige av tre vilkår er oppfylt:

• Når behandling er basert på samtykke eller kontrakt
• og behandlingen foretas basert på automatiske midler (dvs. en ser bort fra papirdokument)
• Rettigheten skal ikke krenke andres rettigheter og friheter

• Gjelder for opplysninger som den registrerte selv har gitt, samt opplysninger som kan utledes 
av dennes online-aktiviter

Dataportabilitet kan skje på to måter:
1. Den registrerte kan få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og 
maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig.
2. Den registrerte kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye 
behandlingsansvarlige når dette er teknisk mulig.

Presenter
Presentation Notes
Retten til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen er en ny rettighet i personvernforordningen. Dette kalles dataportabilitet. Formålet med dataportabilitet er å gi den registrerte kontroll over egne opplysninger. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrerte selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Personopplysningene samlet fra andre kilder er ikke omfattet av denne retten. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.Utøvelsen av retten til dataportabilitet må heller ikke krenke andre individers rettigheter eller friheter. For eksempel hvis den registrertes opplysninger er lagret sammen med andre personers opplysninger, må de skilles før utlevering.Dataportabilitet kan skje på to måter:Den registrerte kan få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig.Den registrerte kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når dette er teknisk mulig.For å ha krav på dataportabilitet må følgende vilkår være innfridd:Behandlingen av personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke eller en kontrakt. Rettigheten gjelder altså ikke for behandlinger som foretas med andre rettslige grunnlag.Behandlingen av personopplysninger skjer elektronisk. Rettigheten gjelder altså ikke personopplysninger som kun finnes på papir.Formålet er å gjøre det lett for den registrerte å få overblikk over alle sine data og dels å kunne portere sine data til en konkurrerende servicetilbyder.
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Nr. 8 – Databehandlere og databehandleravtaler (art. 28)

• Krav om tydelig roller og ansvar
• Databehandlere får større selvstendig rolle 
• Fortsatt krav om skriftlige databehandleravtaler (kontrakt), men 

forordningen stiller strengere krav om å ha oversikt og kontroll. 
• Stiller strengere krav når databehandler skal velges. Skal kun velge de 

som gir 
 « tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske 

og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller 
kravene i denne forordningen og vern av den registrertes rettigheter 
» (art. 28)

 Regulerer innholdet i kontrakten direkte i forordningen
• Plikt til å underrette behandlingsansvarlig om brudd (art. 33 nr. 2)

Presenter
Presentation Notes
Forordningen medfører vesentlige endringer for databehandleren. Databehandler får et vesentlig mer selvstendig ansvar for compliance. Dette er velbegrunnet, av særlig to grunnerDatabehandleren har en særegen rolle, det er nødvendig med regulering av denne spesifiktBruk av databehandlere har økt vesentlig i omfang og kompleksitet.Også i dag er det krav om databehandleravtale mellom databehandler og behandlingsansvarlige. Forordningen har flere krav til innholdet i databehandleravtalen. Enkelte av disse vilkårene er nye. Som behandlingsansvarlig har du en plikt til kun å velge de databehandlere som gir deg tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordningen og vern av den registrertes rettigheter, Hvem har så ansvaret hvis det går galt og data kommer på avveie? Umiddelbart vil svaret være behandlingsansvarlig, men med GDPR kan databehandler også stilles til ansvar, såfremt databehandleren ikke har sikret data med passende tekniske og organisatoriske inngrep.Kort fortalt så skal altså både dataansvarlig og databehandler være oppmerksomme på at data blir slettet hvis data ikke skal brukes. Slettingen må også dokumenteres. Dette gjelder selv om de begge er i samme organisasjon eller ikke. Hvis data flyttes utenfor bedriften, uten at dette er sikret med tekniske eller organisatoriske grep, betyr det at data ikke er sikret på forsvarlig vis og den formidlende part kan da stilles ansvarlig.Andre eksempler på databehandlerens plikter er å varsle behandlingsansvarlig om dennes instrukser antas å bryte mot regelverket, kun bruke underleverandør hvis godkjent, videreføre databehandleravtalen til underleverandører, notifisere behandlingsansvarlig ved avvik m.m. Det er viktig at databehandlere setter seg inn i sine plikter i loven. Si litt om underleverandører.
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Nr. 10 – Varsling (art. 33 og 34)

TILSYNSMYNDIGHETER
• Strengere krav til når avvik skal meldes til Datatilsynet 
 Brudd på personopplysingssikkerhet skal varsles til tilsynsmyndighetene
 Det må implementeres rutiner for varsling fra databehandlere og deres 

underleverandører.
 Varsle uten unødig opphold, og uansett innen 72 timer

BERØRTE
• Varsling skal skje når det er sannsynlig at avviket vil medføre en høy risiko for personvernet til de som er berørt
• Forordningen stiller krav til hva varselet skal inneholde
• Kan unnlate varsling dersom det under gitte vilkår er iverksatt beskyttelsestiltak, etterfølgende tiltak eller hvis varsling 

er uforholdsmessig vanskelig.

Presenter
Presentation Notes
Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket.Etvhert brudd på personopplysningssikkerheten: Det er ikke et krav om det kun gjelder mulighet for uautorisert utlevering. Økt dokumentasjonskrav rundt hele avviksprosessen (ikke bare resultatet av håndteringen).Hovedregelen i forordningen er at alle avvik som skyldes brudd på datasikkerhetenskal meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette gjelder hvis det er usannsynlig at avviket medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern.Det stilles samtidig krav til at avviksmeldingen skal leveres til oss innen 72 timer. Dersom virksomheten ikke har full oversikt over avviket, kan de sende avviksmeldingen trinnvis.Virksomheten må ha dokumentasjon på alle avvik og hvilke tiltak som er iverksatt. Formålet er at vi skal kunne kontrollere at reglene om avviksvarsling følges.Reglene for når avvik skal meldes står i forordningens artikkel 33.Innhold i avviksmeldingenEtter de nye reglene skal en avviksmelding som et minimum inneholde:en beskrivelse av avviket, hva slags personer og personopplysninger som er berørtet anslag på hvor mange personer og oppføringer av personopplysninger som er berørt av sikkerhetsbruddetkontaktinformasjon til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt i virksomhetenen beskrivelse av hvilke konsekvenser avviket trolig vil haen beskrivelse av de tiltak som er (planlagt) iverksatt for å lukke avviket og begrense konsekvensene av detDisse reglene følger av forordningen artikkel 33.Varsling av de berørteForordningen gir regler for når de som er berørt av et brudd på datasikkerheten skal varsles. Slik varsling skal skje når det er sannsynlig at avviket vil medføre en høy risiko for personvernet til de som er berørt. Virksomheten kan imidlertid la være å varsle de berørte på visse vilkår.Dersom det er iverksatt beskyttelsestiltak for personopplysningene som er omfattet av sikkerhetsbruddet, særlig dersom tiltakene gjør opplysningene uleselige for uvedkommende, for eksempel ved kryptering.Dersom det er iverksatt etterfølgende tiltak som gjør at risikoen sannsynligvis ikke lenger er reell.Hvis et er uforholdsmessig vanskelig å varsle hver enkelt av de berørte. I slike tilfeller skalinformasjonen isteden offentliggjøres eller deles på annen måte, slik at de berørte likevel underrettes på en effektiv måte.Varsel skal gis uten opphold. Det skal ha et klart og forståelig språk og som et minimum inneholde:en beskrivelse av avvikets naturkontaktinformasjon til personvernombudet eller annet kontaktpunkt i virksomhetenen beskrivelse av mulige konsekvenser av avviketen beskrivelse av tiltak som er (planlagt) iverksatt for å lukke avviket og begrense konsekvenseneRegler for hva avviksvarsler skal inneholde er gitt i forordningens artikkel 34.
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Nr. 11 – Vurdering av personvernkonsekvenser – DPIA (art. 34)

Når?

…behandling, trolig vil medføre en høy
risiko for fysiske personers rettigheter og 

friheter……

Hvordan?

En beskrivelse av den foreslåtte behandlingen og dets formål.

En vurdering av behandlingens nødvendighet og 
forholdsmessighet.

En risikovurdering an dataprosseseringen for datasubjektet.

tiltak for å håndtere risiko og vise samsvar med GDPR.

Presenter
Presentation Notes
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hvordan-vurdere-personvernkonsekvenser-pia/En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette endres fra å være en anbefalt praksis til å bli en plikt i de nye reglene. Merk at plikten til å sørge for en vurdering av personvernkonsekvenser ligger hos den behandlingsansvarlige. Selve oppgaven kan delegeres til andre. Vil i hovedsak bli utarbeidet av databehandlere. Hva er en vurdering av personvernkonsekvenser?Det er en systematisk prosess, som identifiserer og evaluerer potensielle personvernkonsekvenser fra alle interessenters synsvinkel i et prosjekt, initiativ, foreslått system eller prosess.Den skal benyttes på nye produkter, tjenester, systemer. Det er særlig aktuelt å gjøre en slik vurdering når det tas i bruk ny teknologi.Vurderingen inkluderer å finne ut hvordan man kan unngå trusler mot personvernet eller hvilke tiltak som må innføres for å avverge trusler mot personvernet.Bestemmelsene knyttet til vurdering av personvernkonsekvenser står i artikkel 35 i den nye forordningen for personvern.Hvem skal gjøre vurderingen?Plikten til å sørge for en vurdering av personvernkonsekvenser ligger hos den behandlingsansvarlige. Selve oppgaven kan delegeres til andre.Virksomheter med personvernombud skal be om råd fra ombudet. Det er også en av ombudets oppgaver å kontrollere gjennomføringen av konsekvensvurderinger.Personvernombudets oppgaver knyttet til slike vurderinger er beskrevet i artikkel 39.Dersom behandlingen som skal vurderes gjøres helt eller delvis av en databehandler, skal denne hjelpe den behandlingsansvarlige med å utføre konsekvensvurderingen. Databehandleren skal også sørge for å gi den behandlingsansvarlige nødvendig informasjon for å gjennomføre en slik vurdering.Når skal konsekvensvurderingen skje?En vurdering av personvernkonsekvenser skal gjøres før behandlingen av personopplysninger starter.Dersom det skal utvikles et nytt system, må vurderingen gjøres så tidlig som mulig i utviklingsprosessen og i hvert fall som en del av kravsettingen. I tillegg bør deler av konsekvensvurderingen gjennomføres underveis i utviklingsløpet. Dette vil sikre at en oppdager mulige endringer i risiko som må håndteres. Forordningen stiller krav om en vurdering av personvernkonsekvenser vedsystematisk og omfattende vurdering av personlige forhold når opplysningene brukes til automatiserte avgjørelserbehandling av sensitive personopplysninger i stort omfangsystematisk overvåking av offentlig område i stort omfangListen er ikke uttømmende.Det stilles krav om at Datatilsynet skal offentliggjøre en liste over hvilke typer behandlingsaktiviteter som krever en vurdering av personvernkonsekvenser. Det foreligger ingen slik liste ennå. Vi vil publisere den på vårt nettsted når den foreligger.For å sikre harmonisering ved utøvelse av regelverket, har EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, utarbeidet en veiledning. Den lister opp ni kriterier for å avgjøre om en behandling vil kreve at man gjør en vurdering av personvernkonsekvenser.Hvis dere svarer ja på to eller flere av spørsmålene om den planlagte behandlingen, er det sannsynlig at dere må gjøre en vurdering av personvernkonsekvenser: Er behandlingen en evaluering eller poengvurdering?Omfatter den automatiserte avgjørelser?Innebærer den systematisk overvåking?Involverer den sensitive personopplysninger?Dreier det seg om en behandling av personopplysninger i stor skala?Vil to eller flere datasett sammenstilles?Omfatter den personopplysninger om registrerte med særskilt beskyttelsesbehov?Tar den i bruk ny teknologi eller brukes eksisterende teknologi til nye formål?Vil konteksten for behandlingen begrense muligheten de registrerte har til å utøve sine rettigheter?Dersom en behandling oppfyller færre enn to kriterier, kan det hende det ikke er behov for en konsekvensvurdering. Krav til innholdet i vurderingenHva må en vurdering av personvernkonsekvenser inneholde, og er den offentlig?Vurderingen skal som et minimum inneholde:En systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene, formålene med behandlingen, og eventuelt hvilken berettiget interesse den ivaretar.En vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i rimelig forhold til formålene.En vurdering av risikoen behandlingen har for de registrertes rettigheter og friheter.Beskrivelse av planlagte tiltak for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og mekanismer for å sikre at personopplysningene vernes og å påvise at forordningen overholdes.Dersom det er relevant, skal den behandlingsansvarlige innhente de registrertes synspunkter på den planlagte behandlingen.Det stilles ikke krav om at den skal offentliggjøres, men vi anbefaler at den gjøres tilgjengelig helt eller delvis. Det vil være en del av virksomhetens åpenhet om sin behandling av personopplysninger.  Dersom det er behov for en forhåndsdrøftelse, skal vurderingen sendes til Datatilsynet.Reglene står i artikkel 35.Forhåndsdrøftelse ved høy risikoHvis risiko ikke kan reduseres, må dere kontakte Datatilsynet for en forhåndsdrøftelse. Hvis den behandlingsansvarlige ikke klarer å finne tilstrekkelige tiltak for å begrense risikoen for personvernet etter å ha gjennomført en konsekvensvurdering, må Datatilsynet kontaktes for en forhåndsdrøftelse.Dersom Datatilsynet mener den planlagte behandlingen er i strid med regelverket, skal vi innen åtte uker gi skriftlige råd om hvordan den kan forbedres. Dette gjelder særlig der hvor den behandlingsansvarlige ikke i tilstrekkelig grad har identifisert eller redusert risikoen. Dersom behandlingen er kompleks, kan denne fristen forlenges med seks uker. Datatilsynet har også anledning til å forby behandlingen.Reglene om forhåndsdrøftelse står i artikkel 36.Vi utreder for tiden prosessen rundt forhåndsdrøftelse og resten av artikkel 36. Veiledning om dette vil publiseres her så snart det er klart.Risikovurdering versus vurdering av personvernkonsekvenserEn risikovurdering er en vurdering av hvor sannsynlig det er at en uønsket hendelse skal skje.Dette er et viktig element i virksomhetens plan for å ivareta informasjonssikkerheten. Det er derfor risikoen for en virksomhet og dens behandlinger som adresseres. Kort oppsummert gjøres det en vurdering av risiko ved brudd på sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.En vurdering av personvernkonsekvenser etter forordningen dreier seg om å håndtere risiko for de registrertes rettigheter og friheter. I motsetning til risikovurderingen, ser den på konsekvensen for de registrerte. Artikkel 29-gruppen har tidligere kommet med en uttalelse om at referansen til de registrertes rettigheter og friheter primært omhandler retten til privatliv, men også omfatter andre fundamentale rettigheter slik som ytringsfrihet, tankefrihet, bevegelsesfrihet, likhet for loven, retten til frihet, samvittighet og religionsfrihet. Les hele Artikkel 29-gruppens uttalelse (engelsk, pdf) Følgende modell kan brukes på å vurdere hva som ut i fra den registrertes perspektiv skal beskyttes. Den er hentet fra en artikkel om prosessen med å vurdere personvernkonsekvenser (pdf):��  I modellen finner vi igjen perspektivene for informasjonssikkerhet: konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. I tillegg skal det tas hensyn til åpenhet (transparency), om det er muligheten til å gripe inn (intervenability), og at personopplysninger ikke kobles mellom ulike datasett (unlinkability).Et eksempel på en problemstilling der denne modellen er nyttig å bruke er dersom man sikrer personopplysningene godt og ivaretar konfidensialitet, men ikke er åpen og gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles (eller at de behandles). Da kan behandlingen være inngripende for den som er registrert. Det er fordi vi ikke vet hvilke personopplysninger som behandles, av hvem, om de deles videre med andre også videre. Dette kan igjen få konsekvenser for personvernet til de som eier opplysningene.
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• Blir obligatorisk for:
• offentlige organer og myndigheter
• Andre behandlingsansvarlige og databehandlere under gitte vilkår (se neste slide)

• Kvalifikasjoner
• Ekstern eller intern
• Flere virksomheter kan gå sammen om en personvernrådgiver

• Plikter
• Kontrollansvar, rådgiver, kontaktpunkt  

• Ansvar
• Uavhengig stilling med direkte tilgang til øverste ledelsesnivå i personvern 

spørsmål.
• Interessekonflikt skal unngås 
• Meldes til tilsynsmyndigheter

Nr. 12 – Personvernrådgiver(personvernombud) (art. 37,38 og 39)

Presenter
Presentation Notes
I den foreløpige oversettelsen av forordningen som er gjort tilgjengelig i forbindelse med høringen av nytt personvernregelverk, er begrepet «personvernrådgiver» brukt om det som kalles «personvernombud» i dagens regelverk. Hvilket begrep som skal brukes blir avgjort i forbindelse med at Stortinget skal vedta den nye loven – sannsynligvis tidlig i 2018. Inntil noe annet er endelig bestemt vil Datatilsynet bruke «personvernombud» som er innarbeidet i praksis gjennom over ti år og som er godt kjent blant virksomheter i Norge.Var tidligere en frivillig ordning. Mange virksomheter blir nå pålagt å opprette personvernrådgiver. Dette gjelder våde behandlingsansvarlige og databehandlere. Dette kan sees i sammenheng med forordningens formål å ansvarliggjøring virksomheter når det gjelder etterlevelsen av personvernreglene. De som ikke må opprette ombud, kan selvsagt også velge å følge ordningen på frivillig basis.Personvernombudet skal velges ut fra faglig kvalitet, ekspertise innen personvernrett og evne til utføre oppgavene. Forordningen stiller altså krav til ombudets fagkunnskap.Konserner eller offentlige myndigheter med underliggende etater kan ha ett felles ombud, forutsatt at ombudet er lett tilgjengelig for alle konsernets etableringer. Ombudet kan være ansatt i virksomheten eller en profesjonell tredjepart.Etter forordningen vil det ikke lenger være nødvendig med Datatilsynets godkjennelse av personvernombudet. I stedet vil det opprettes en registreringsordning der virksomheter selv kan registrere sitt personvernombud.Ombudet skal, i tillegg til å være kontaktpunkt for de registrerte:informere og gi råd til virksomheten og de ansattebidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikkgi råd om og delta i konsekvensanalyserfungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomhetenSum: være en støtte til virksomheten i forbindelse med etterlevelsen av personvernreglene. Det presiseres imidlertid at ombudet skal besitte gode faglige kvalifikasjoner og ekspertise innen personvern. Ombudet skal også evne å utføre ansvarsoppgavene som følger av artikkel 39 i forordningen:Skal involveres tidlig i spørsmål om personvern. Eks. innkjøp.Virksomheten må fastsette nødvendigeog tilstrekkelige ressurser til personvernrådigveren.
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* Veileder hentet fra Datatilsynet

Presenter
Presentation Notes
Trinn for trinn veiledning fra Datatilsynet. Noen korte definisjoner:Offentlig virksomhet: Kommune, fylkeskommune, departement, direktorat, tilsyn og andre statelige eller kommunale etater m.m. Omfatter ikke domstoler. Monitorering: Betyr her sporing (inkl. persontilpasset reklame), samt profilering og andre aktiviteter som kan analysere/forutsi enkeltpersoners preferanser, atferd eller holdninger.Regelmessig: Dersom behandlingen av personopplysninger skjer løpende/jevnlig i en bestemt periode eller om den gjentas på bestemte tidspunkterSystematisk: Dersom behandlingen skjer etter et system eller en strategi, er forhåndsbestemt, organisert eller metodisk.Hovedvirksomhet: Betyr her behandling av personopplysninger som en sentral del av det virksomheten holder på med. Vanlige oppgaver, slik som HR og regnskap er utenfor. Dette er som oftest bi-aktiviteter.eks. HR, salg, it support. Bransjer: Håndtverkere, hotell og restaurant, ……………Hovedvirksomhet: forsrikring, privat sykehus, teleselskaper, reklamebyråd.Stor skala: Antall personer det behandles opplysninger om, mengden og omfanget av opplysningene, varigheten av behandlingen og det geografiske omfanget må vurderes. De fleste private virksomheter vil ikke være forpliktet til å utnevne en personvernrådgiver. Kun private virksomheter hvis kjerneaktivitet består i å regelmessig og systematisk overvåke personer i stort omfang og virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stort omfang. Tre kumulative vilkår.( se figur) Bruk eksempler i figur. Eks. 1 offentlig virksomhet, eks. 2. Sikkerhetsselskap, eks. 3. Håndverker m. sensitive ansatt opplysninger. Dersom det er sannsynlig at din virksomhet må opprette personvernombud, kan det være fornuftig å allerede nå ta de første skrittene for å etablere dette i din virksomhet. Enten ved å opprette en slik rolle blant virksomhetens egne ansatte, eller tilknyttes en ekstern aktør med spesialkompetanse. Personvernombudet kan bidra med tilrettelegging og implementering av de øvrige krav som forordningen stiller fra mai 2018, så det er ingen grunn til å avvente. Selv om virksomheten ikke er forpliktet til å utpeke en personvernrådgiver bør virkosmheten ta stilling til hvor det daglige ansvaret for overholdelsen av personvernreglene skal ligge. 
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Nr. 13 - Krav til dokumentasjon 
• Ingen egen bestemmelse om dokumentasjon
• Forordningen forutsetter flere steder en plikt til å kunne 

dokumentere etterlevelse.
• « Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne 

påvise at nr 1. (prinsippene i forordningen) overholdes» 
(GDPR art. 5 nr. 2)

• « …skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede 
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at 
behandlingen utføres i samsvar med denne forordningen» 
(GDPR art. 24.)

Presenter
Presentation Notes
Det følger indirekte at man har et streng krav til dokumentasjon etter forordningen. Det kommer blant annet av at forordningen ligger mer opptil at man ikke lenger skal måtte be om tillatelse, men at man har frihet under ansvar. Man må da kunne dokumentere at man overholder personvernprinsippene og det følger da indirekte at man må kunne dokumentere de ulike prinsippene og hva man gjør for å overholde de.Se art. 5. Skal blant annet ha oversikt over hvilke personopplysninger som behandles. Se også art. 24. Det er opp til den behandlingsansvarlige å påvise at de etterlever forordningen. Må derfor kunne bevise overholdelse ovenfor Datatilsynet.
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Nr. 13 – Protokollføring (art. 30 – Protokoller over behandlingsaktiviteter)

• Forordningen krever at behandlingsansvarlige og databehandlere har oversikt over hvilke personopplysninger
som behandles og behandlingsaktivitet. Oversikten skal dokumenteres. 

• Forliktelsen gjelder ikke et foretak eller en organisasjon med færre enn 250 ansatte. 

Oversikten over personopplysninger skal inneholde: 
• Behandlingsansvarlige sitt navn og kontaktinformasjon og personvernrådgivers navn og kontaktopplysninger,
• formålet med behandlingen,
• beskrivelse av grupper av registrerte opplysningene gjelder og hvilke kategorier av personopplysninger 

behandles
• hvem personopplysningen har vært videreformidlet til eller kan bli videreformidlet til,
• om det forekommer overføring av personopplysningene til land utenfor EU/EØS eller til internasjonale 

organisasjoner og i så tilfelle hvilke land eller organisasjoner, samt hvilke tiltak er truffet for sikre personvern i 
land som ikke er godkjent av EU kommisjonen,

• lagringstid av forskjellige kategorier av personopplysninger,
• generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 

Presenter
Presentation Notes
Den røde tråd om ansvarlighet i forordningen utspiller seg i art. 30. som fastsetter krav om fortegnelse over behandlingsaktiviteter.Dette er nye forpliktelser i forhold til gjeldende rett. I artikkelen er det listet opp hva den behandlingsanssvarliges protokoll skal inneholde. Plikten til å føre protokoll gjelder som utgangspunkt ikke for foretak eller organisasjoner med færre enn 250 ansatte, jf. artikkel 30 nr. 5. Bestemmelsen kommer imidlertid til anvendelse også for slike foretak eller organisasjoner dersom behandlingen trolig vil medføre en risiko for « de registrertes rettigheter og friheter», behandlingen ikke bare skjer «leilighetsvis»») eller dersom det behandles sensitive opplysninger eller opplysninger om straffedommer  og lovovertredelser nevnt i artikkel 10. Å inneha en oversikt kan også være hensiktsmessig på frivillig basis og må i mange tilfeller anses nødvendig for at virksomheten skal klare å overholde forordningen. Vi anbefaler derfor alle å ha en slik oversikt. Helhetlig oversikt over behandling av personopplysninger er en forutsetning for å ivaretas registrertes og ansattes rettigheter iht. forordningen. Slik oversikt skal dokumenteres og kunne fremlegges Datatilsynet. Oversikt over personopplysninger skal inneholde:�Behandlingsansvarlige sitt navn og kontaktinformasjon og personvernrådgivers navn og kontaktopplysninger,formålet med behandlingen,beskrivelse av grupper av registrerte opplysningene gjelder og hvilke kategorier av personopplysninger behandleshvem personopplysningen har vært videreformidlet til eller kan bli videreformidlet til,om det forekommer overføring av personopplysningene til land utenfor EU/EØS eller til internasjonale organisasjoner og i så tilfelle hvilke land eller organisasjoner, samt hvilke tiltak er truffet for sikre personvern i land som ikke er godkjent av EU kommisjonen,lagringstid av forskjellige kategorier av personopplysninger,generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. �
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Hva skjer hvis man ikke gjør noe? GDPR – Bøter og gebyrer

1.Utstede advarsler

2.Utstede irettesettelse/refs

3.Beordre etterlevelse av datasubjektets forespørsler

4.Kommunisere uautorisert utlevering av 
personopplysninger direkte til datasubjektet 

art, alvor og varigheten av brudd ha  hensyn til art, omfang eller 
formålet med behandlingen samt mengden data og nivå på 
påførte skader;

om overtredelsen er forsettlig eller uaktsom;
tiltak utført av behandlingsansvarlig eller databehandler for å 

dempe skade påført  datasubjektet;
graden av ansvar (behandlingsansvarlig eller databehandler);
eventuelle relevante tidligere overtredelser;
graden av samarbeid med tilsynsmyndigheten;
kategorier av personopplysninger berørt;
om overtredelsen ble varslet av behandlingsansvarlig eller 

databehandler til tilsynsmyndigheten;
tidligere tilfeller av håndheving;
overholdelse av godkjente regler for oppførsel i henhold til Artikkel 

40 eller godkjent sertifiseringsmekanismer relevant for artikkel 
42; og

eventuelle andre skjerpende eller formildende faktorer som gjelder 
for omstendighetene (f.eks. økonomiske gevinsten, unngåtte 
tap, direkte eller indirekte fra overtredelsen). 

Faktorer som vil vurderes (ref. Art, 83(2)):GDPR gir kontrollerende myndighet mulighet til :

I tillegg til  

Administrative bøter ( to trinn):

 Første trinn: 
Euro 10 000 000 eller 2 % av global omsetning

 Andre trinn: 
Euro 20 000 000 eller 4 % av global omsetning

Presenter
Presentation Notes
Hvis man har hørt om GDPR er det ofte bøtene og straffene man har hørt om. Antagelig tar det en stund før en bot av maksimal størrelse for trinn en og to kommer, men de vil antagelig komme. Og man kan forvente seg høyere bøter i tiden fremover fra Datatilsynet. Det er snakk om at man i noen tilfeller kan legge på en null på dagens bøtenivå.Datatilsynet skal iht. forordningen sikre at bøtene er virkningsfulle, avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. Art. 83 angir momenter som det skal legges vekt på i vurderingen av om det skal utstedes overtredelsesgebyr og gebyrets størrelse. Faktorene er ikke uttømmende. Det er viktig å merke seg at det ikke er slik at den første boten ved brudd kommer opp til nivået som det gjerne reklameres med, 10 000 000 Euro eller 2 prosent av global omsetning eller 20 000 000 euro eller 4 % av global årlig omsetning. Betydelig høyere nivå enn dagens regelverk nasjonaltSkal stå i rimelig forhold til overtredelsen og ha en avskrekkende virkning (art. 83 nr. 1)To-trinn (avhengig av hvilke artikler en bryter)Euro 10 000 000 eller 2 % av global omsetningEuro 20 000 000 eller 4 % av global omsetning (Det som gir høyest beløp)Hvert medlemsland kan bestemme selv i hvilken utstrekning bøter/gebyr skal pålegges offentlige myndigheter og organer



Hva må din virksomhet gjøre 
før 25.mai 2018?
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Prosessen for å etterleve personvernreglene
Kartlegge/vurdere Utbedre Implementering Håndtere

• Skaff en oversikt over 
personopplysninger dere 
behandler, behandlingsmåte, 
informasjonssystemer, bruk 
av leverandører/under-
databehandlere, overføring til 
tredjeland, rutiner og 
prosedyrer, dokumentasjon 
mv. 

• Vurder om dere oppfyller 
dagens og den fremtidige 
lovgivningen.

• Identifiser avvik og 
risikoelementer.

• Vurder om det er nødvendig 
med en personvernrådgiver 
evt. strategi for hvordan 
personvern skal følges opp.

• På basisen av 
kartleggingen som er 
gjort må en endre og 
etabler rutiner for å 
oppfylle de nye reglene. 

• Sikre at behandlingen er 
lovlig og at en har et 
lovlig behandlings-
grunnlag.

• Oppdater, evt. utarbeid 
nødvendige 
databehandleravtaler.

• Utarbeid 
informasjonskanaler, 
eks. personvern-
erklæring.

• Implementer 
utbedringene i 
virksomheten.

• Etabler ansvar og 
roller innad i 
organisasjonen.

• Opplæring i 
virksomheten.

• Håndtere løpende 
risikoforhold som 
oppstår, samt 
håndtering av 
endringer i teknologi 
og regler.

Presenter
Presentation Notes
Første steg er å kartlegge og vurdere hvordan GDPR og ny personopplysningslov påvirker organisasjonen.  Resultatene av en slik kartlegging utgjør basisen for å utbedre et personvern-rammeverk og internkontroller i organisasjonen. Tredje steg er å implementere de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak basert på kartleggingen. Siste steg er håndtere løpende risikoforhold som oppstår, samt håndtering av endringer i rammelovgivning, teknologi og andre forhold som kan påvirke risiko i organisasjonen.. 1. Skaff dere en oversikt over personopplysniger dere behandler: Dette er også et krav etter dagens lov. For å oppfylle kravene i GDPR og personopplysningsloven må oversikten også inneholde andre element slik som behandlingsgrunnlag, formål med behandlinger, lagringstid m.m.. Behandler vi personopplysninger som er av spesielle kategorier? Behandler vi mengder data som er underlagt automatisering eller profilering. 2. Vurder dagens behandling av personopplysninger: Virksomheter må vurdere om de har lovlig grunnlag til behandlingen. Det må fremgå av vurderingen hvorfor man konkluderer med at behandlingen er lovlig og vurderingen må dokumenteres. Hvis behandlingsgrunnlag er samtykke må man dokumentere samtykket, samt at dette er lovlig. Informerer dere kunder om om hvordan dere behandler PO? Hva med ansatte? 3. Sørg for å oppfylle dagens lovkrav: Mange virksomheter oppfyller ikke eller i varierende grad oppfyller dagens lovkrav. Og de færreste vet hvorvidt man gjør det eller ikke. Dette medfører merarbeid når en skal tilpasse virksomheten de nye reglene.4. Overgang til de nye reglene: Virksomheter må sette seg inn i regelverket og etablere en plan for overgangen til de nye reglene. Regelverket er tilpasset EU sin lovgivningsform og kan fremstå som vanskelig håndterbart. Å bruke tid og ressurser nå på å skape et godt rammeverk for personvern i vil gjøre det enklere for virksomheter å følge reglene i fremtiden og hindre sanksjoner. Borgere vil få nye rettigheter ved gjennomføring av GDPR. Et godt personvernrammeverk vil derfor også kunne være et konkurransefortrinn. 5. Etabler rutiner for å oppfylle nye regler: Kartlegg dagens rutiner og oppdater dem dersom det er nødvendig. Det må påregnes at også nye rutiner i henhold til det nye regelverket også må utarbeides. Rutinene bør og må for enkelte rutiner være dokumenterte. Typiske eksempler på viktige rutiner er informasjon til den personopplysningene gjelder om behandlingen, rutiner for varsling ved brudd på sikkerhet, håndtering av innsynskrav fra den registrerte. Endringer i systemer og organisasjon kan ta tid. Man bør derfor starte arbeidet nå. 6. Databehandleravtaler: Databehandleravtaler er avtaler med de som på vegne av behandlingsansvarlige behandler personopplysninger. Det er viktig at bedriften som har ansvaret for behandlingen har kontroll på at innholdet i databehandleravtalen oppfyller kravene i den nye forordningen.7. Personvernrådgiver: Vurder om virksomheten er pålagt eller har behov for personvernrådgiver. Selv om virksomheten ikke er pålagt personvernrådgiver bør man ha en klar strategi for hvordan personvern skal følges opp.
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Da må virksomheter etterleve kravene i 
forordningen!

Presenter
Presentation Notes
Endringer i systemer og rutiner tar tid. Begynn allerede nå!



Thank you
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