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En egenhistorie

• Med Selmer på 70 tallet
• Arbeid med å prøve ut Registreloven, i forskning og som dataansvarlig i Tromsø 

kommune. 
• Informasjonsarbeid i DND
• Norsk OECD-delegat for å spre ordningen med lovgiving og samordne regler.
• Ansvar for IT-standardisering mens vi enda så helheten i IT-standardisering
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Nye regler har ikke kommet veldig kjapt eller uventet

• Ikke stor interesse for standardisering. Hvem skal betale deltakelse for 
eksperter? Hvem er ekspert? Hva er det viktig å være ekspert på?

• Nye utfordringer?
−Uber eier ikke taxier

− AirBandB eier ikke senger
−Mikkeller eier ikke noe bryggeri

− Sosiale medier selger deg. Aksjonærkrav vs brukerkrav.
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Nå GDPR og ePrivacy

• Nye regler fra mai.
• Viktig at en skal innebygge personvern som «standard»
• Utvidete regler  (jeg regner med at mye av dette er tatt av mine forgjengere her i 

dag – og ellers får vi heller ta en egen sesjon på dette på et tidspunkt)
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Og nye standarder

• Når en ikke nødvendigvis er enige tar ting tid
• Når en ikke er enige blir det ofte relativt generelt
• Det kommer standarder fordi en er i ferd med å oppfatte at IT sikkerhet ikke er 

helt overlappende med personvern. Ny serie, 2755x
• En rekke standarder/løsninger på sektorområder (Helse, Samferdsel, Finans)
• I liten grad omfattende, eller integrerte, men løsning for rammeverk, arkitektur, 

pseudonymisering, aggregering, sletting, videresending av informasjon om 
personer, skytjenester, utkontraktering, krypto, biometri osv. 
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Personvernforskriftens artikkel 25 er viktig.

• Her får en i prinsippet alle krav: når en foretar en risikoanalyse og ser på mulige 
tekniske og organisatoriske muligheter skal en legge til rette for å kunne 
behandle data slik at det er overensstemmende med kravene i forordningen og 
tar vare på datasubjektets rettigheter.

• Den databehandlingsansvarlige skal by default, sørge for at det bare er 
nødvendige data som samles inn, at det er begrenset til data som skal 
behandles og hva de benyttes til skal være klargjort hele tiden, at hvor lenge de 
skal oppbevares er kjent og at dataene ikke overlates et ubestemt antall 
personer uten etter direkte intervensjon av den en har data om.
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Prinsipper fo behandling av personopplysninger (art 5)

• Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
• Formålsbegrenset (spesifikke og angitte formål)
• Datamessig (bare opplysninger nødvendige for formålet)
• Riktighet (viktig når data skal brukes til beslutninger)
• Lagringsbegrensning (automatiserte sletterutiner)
• Integritet og konfidensialitet
• Ansvarlighet (skal også vise at en tar ansvaret) NYTT
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Registrertes rettigheter (Art 3)

• Informasjon
• Innsyn
• Korrigering
• Sletting
• Begrensning
• Dataportabilitet
• Innsigelse (DM vil en alltid kunne ha rett til å klage på)
• Automatiserte avgjørelser, Profilering (Rett til ikke å bli tatt avgjørelser for på 

grunnlag av maskinelle avgjørelser)
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Datatilsynet har utarbeidet en veileder for innebygd 
personvern

• Definer toleranse for risiko
• Vurdering av personvernkonsekvenser
• Risikovurdering
• Design
• Koding
• Test
• Produksjonssetting
• Forvaltning
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Oppsummert

• For det en skal se på for innebygd personvern er nok det mest aktuelle JTC1/SC 
7 Systemutvikling. Ingen norsk deltakelse

• Noen ting finnes fra sektorstandardisering. Passer ikke over alt
• Mange av standardene fra JTC 1 er for generelle (SC 27, SC 38, SC 32), Oså

her er ikke-deltakelse hovedproblemet (32 og 38)
• Datatilsynet grep er å vise til etablering av bransjenormer, utarbeidelse av 

veiledere og ha en aktiv informasjonskampanje for å forberede Norge.
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