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Agenda 

GDPR og DPIA

Arbeidet med GDPR og DPIA i FHI
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GDPR og personopplysningsloven

Personvern, rett til privatliv mm., EMK art. 8, Grunnloven § 102

EU-direktiv fra 1995

EU-forordning (General Data Protection Regulation) 2016 -> EØS

Hvorfor nytt regelverk?

Harmonisering av reglene i Europa

Digital og teknologisk utvikling 

Styrke den europeiske borgers rettigheter

Gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrensene 

Styrke tilliten til digitale tjenester 

Nasjonal prosess (Norge), oppr. 25. mai 2018 –ikrafttredelse 20. juli 2018
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Hva er nytt?
«Større frihet, større ansvar»

Skjerpet krav dokumentasjon og oversikt ->protokoll

Konsesjon er historie -> DPIA (Data Protection Impact Assessment) - personvernkonsekvensvurderinger

Bevissthet og dokumentasjon av rettslig grunnlag/behandlingsgrunnlag/hjemmel og nasjonalt 

supplerende grunnlag

Avvik og bøter/gebyrer
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Når gjøre DPIA? 
Rettslig og juridisk forankring

GDPR art. 35

WP-29s (EDPBs) liste over vurderingsmomenter ved DPIA

Datatilsynets liste over behandlinger som krever DPIA
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GDPR artikkel 35

«Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn 

til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for 

fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en 

vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for personopplysningsvernet.»

30.04.2019
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WP-29s (EDPBs) liste

30.04.2019

•Evaluering eller poengsetting (inkludert profilering, særlig arbeidsprestasjoner, økonomi, helse, personlige preferanser eller atferd eller bevegelser)

•Automatiske beslutninger med rettslig virkning (behandling som har som formål å ta beslutninger om den registrerte)

•Systematisk monitorering (behandlingsaktiviteter som brukes for å observere, overvåke eller kontrollere de registrerte)

•Særlige kategorier av personopplysninger eller opplysninger av svært personlig karakter (helse, rase, religion, straff, politisk syn, fagfor-medl., genetikk)

•Personopplysninger behandles i stor skala (antallet, mengden og/eller spennvidde, varighet eller regelmessighet, geografisk omfang)

•Matching eller sammenstilling av datasett

•Personopplysninger om sårbare registrerte (skjev maktbalanse, barn, arbeidstakere, sårbare befolkningsgrupper(syke, asylsøkere, eldre)

•Innovativ bruk eller anvendelse av ny teknologisk eller organisatorisk løsning (feks. finger- og ansiktsgjenkjenning for ny type adgangskontroll. «tingenes 

internett»)

•Behandlingen «hindrer de registrerte i å utøve en rettighet eller gjøre bruk av en tjeneste» (omfatter behandlinger som tar sikte på å nekte tilgang til en tjeneste)
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Datatilsynets liste
Personopplysninger samlet inn via en tredjepart i følge med minst ett annet kriterium

Behandling av biometriske opplysninger for å identifisere enkeltpersoner i følge med minst ett annet kriterium

Behandling av genetiske opplysninger i følge med minst ett annet kriterium

Behandling av personopplysninger med innovativ teknologi i følge med minst ett annet kriterium

Behandling av personopplysninger for systematisk monitorering av ansatte

Behandling av personopplysninger, uten samtykke, for vitenskapelige eller historiske formål i følge med minst ett annet kriterium

Behandling av lokasjonsdata i følge med minst ett annet kriterium

Behandling av personopplysninger for å evaluere læring, mestring og trivsel i skoler eller barnehager

Systematisk monitorering, inkludert kameraovervåking, på offentlig tilgjengelige områder i stor skala

Kameraovervåking i skoler og barnehager i åpningstider

Behandling av særlige kategorier av personopplysninger eller svært personlige opplysninger i stor skala for algoritmetrening

Behandling av personopplysninger ved å systematisk monitorere effektivitet, ferdigheter, kunnskap, mental helse og utvikling

Behandling av personopplysninger der formålet er å tilby en tjeneste eller utvikle produkter for kommersiell bruk som involverer å forutsi jobbprestasjoner, økonomi, 
helse, personlige preferanser eller interesser, pålitelighet, adferd, lokasjon eller bevegelsesmønster

Innsamling av personopplysninger i stor skala gjennom «tingenes internett» eller velferdsteknologi

30.04.2019
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Hvordan gjøre DPIA?
6 spørsmål

Hvorfor skal du behandle personopplysninger?

Hvilke personopplysninger skal du behandle?

Hvordan skal du behandle personopplysningene?

Hvilket rettslig grunnlag har behandlingen?

Hvilken konsekvens og risiko innebærer behandlingen?

Hvordan skal du fjerne eller redusere konsekvensen og risikoen?
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FHI
Arbeidet med DPIA i FHI

GAP-analyse

Prosjekt og delprosjekter

Bredt og tverrfaglig

Mal og retningslinje

Roller 

Prosess
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Personvernprinsippene

Lovlighet

Formålsbegrensing

Rettferdighet/forholdsmessighet

Gjennomsiktighet

Dataminimering

Riktighet

Lagringsbegrensing

Integritet/fortrolighet/sikkerhet

Ansvarlighet
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Personvernombudets rolle

Definert av GDPR, poppl. og FHI

«DPO» eng., dansk «databeskyttelsesrådgiver», svensk «dataskyddsombud»

Råd og veiledning på personvernfeltet

Følge opp avvik internt og eksternt -Datatilsynet 

Bidra til oversikt over behandlinger – protokoll

Rådføres ved personvernkonsekvensanalyser (DPIA)

Rådføring ved DPIA inkl om, hvordan, tiltak og «compliance»


