
GDPR og innsyn

Ingvild Stock-Jørgensen

Jurist/informasjonssikkerhetsrådgiver, Avdeling for IT

UiT Norges arktiske universitet

Norsk Arkivråd

13.6.18



Ny personvernlovgivning

• Bakgrunn

– Personvernforordningen («GDPR»: General Data Protection

Regulation)

– Vedtatt av EU i 2016, ikrafttredelse våren 2018

– Ønske om harmonisering av personvernregelverket i EU

– Styrke personvernet

– Legge til rette for økonomisk utvikling

• Norge

– Ny personopplysninglov
• Erstatter personopplysningsloven og –forskrift fra 2000





Endringer

• Noe er nytt

• Noe er litt endret

• Mye er likt som tidligere

• Eksempelvis så merker UiT endringene 

– vi er en stor og kompleks organisasjon

– vi behandler store mengder personopplysninger i mange forskjellige 
sammenhenger, ikke minst i forskning

– Derfor behov for å organisere det som et større prosjekt



Sentrale forskjeller

• Strengere dokumentasjonskrav

• Noen nye rettigheter for de registrerte

• Ansvaret for behandlingsansvarlig understrekes ytterligere

• Fokus flyttes fra forhåndsgodkjenning til etterfølgende kontroll

• Krav om personvernombud

• Plikt til å utrede personvernkonsekvenser

• Protokoll over behandlingsaktiviteter

• Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

• Nye plikter for databehandlere

• Fokus på informasjonssikkerhet styrkes

• Strengere krav til avvikshåndtering

• Sanksjonene blir potensielt langt strengere



Hva reguleres?

• Behandling av personopplysninger

– Helt eller delvis automatisert («elektronisk»)

– Manuell, hvis opplysningene inngår/skal inngå i personregister

• Personopplysning

– Alle opplysninger som kan knyttes til en bestemt enkeltperson
• Direkte eller indirekte

• Kan f.eks være navn, e-postadresse, telefonnummer, helseopplysninger, bilde, 
video, adferdsmønster, fingeravtrykk, ip-adresse mm. 

• Mye mer enn bare personalia

• Behandling

– Alt vi gjør med personopplysningene, for å oppnå et gitt formål
• Kan være en eller flere operasjoner, systemer involvert.

• F.eks: tilrettelegging til eksamen, formålet med et gitt forskningsprosjekt m.v



Sentrale begreper - Databehandler

• Hvis noen skal behandle personopplysninger på våre vegne så er de en 

databehandler

– Dette kan være leverandører av IT-systemer, tjenester, konsulenter 

som hyres inn til et oppdrag; f.eks analysering av et sett med data 

etc. 

– Krever skriftlig databehandleravtale

– Forordningen stiller en rekke krav til hva som skal reguleres, 

deriblant angivelse av formålet med databehandlingen, at 

opplysningene kun skal behandles på våre instrukser, databehandler 
kan ikke bruke dem til egne formål, informasjonssikkerhet skal 

ivaretas mm



Øvrige begreper

• Den registrerte 

– Den fysiske personen opplysningene dreier seg om

• Mottaker 

– «enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller ethvert 
annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier 

seg om en tredjepart eller ikke». 
• Dvs at også databehandler regnes som «mottaker», jf art. 4 nr 9 jf 10

• Tredjestater 

– Land utenfor EU/EØS



Grunnkrav (Art. 5)

• Forordningen fastsetter noen grunnkrav («prinsipper for behandling»), som 
alltid skal være oppfylt

– Antakeligvis den aller viktigst bestemmelsen i forordningen.

– Utgangspunkt for å forstå forordningen, og bakgrunnen for de krav som 
stilles

• Lovlighet, rettferdighet og åpenhet

• Formålsbegrensning

• Dataminimering

• Riktighet

• Lagringsbegrensning

• Integritet og konfidensialitet

• Ansvar

– herunder dokumentasjonsplikt («skal kunne påvise»)



Registrertes rettigheter

• Mange av disse har eksistert fra før, noen er nye, mens noen er endret. 

Det er grunn til å tro at de får økt oppmerksomhet.

• For å kunne ivareta sine rettigheter må man

– i det hele tatt vite at egne personopplysninger behandles

– vite hvilke rettigheter man har.

• Behandlingsansvarlig skal derfor legge til rette for at rettighetene skal 

kunne utøves

• Informasjon og kommunikasjon om behandlingen skal skje på en

“kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte og på et klart og

enkelt språk, især når det gjelder opplysninger som spesifikt er rettet

mot et barn” (artikkel 12).



Oversikt – registrertes rettigheter

• Den registrerte har rett til

– informasjon om behandlingen

– innsyn

– korrigering

– sletting («rett til å bli glemt»)

– begrensning av behandling

– dataportabilitet

– innsigelser

– å ikke være gjenstand for automatiserte 
avgjørelser

• Den registrerte har krav på svar uten 
ugrunnet opphold, og senest inne én måned

– Kan ved behov forlenges med to mnd

– Må da informere og angi begrunnelse

• Ikke absolutte rettigheter

Bl.a. Nasjonale unntak (snevre), og
innsynet må ikke krenke andres 
rettigheter og friheter

Unntak, f.eks hvis behandlinger er 
nødvendig for å utøve retten til 
ytringsfrihet, oppfylle en rettslig 
forpliktelse (f.eks arkivplikt), 
fastsette, gjøre gjeldende eller 
forsvare rettskrav. Med mere.

Kun hvis behandlingen 
er basert på samtykke eller en 
avtale, og 
utføres automatisk

Direkteoverføring til annen 
behandlingsansvarlig: kun «når det 
er teknisk mulig». 



Innsynsretten

• Justisdepartementet uttaler i forarbeidene til ny personopplysningslov 

(Prop.56 LS (2017-2018), s. 57):

«På samme måte som etter gjeldende lov må rettighetene sees i 

sammenheng med de generelle prinsippene for databehandling, jf

forordningen kapittel II. Rettighetene skal bidra til at prinsippene etterleves, 

for eksempel vil en rett til innsyn bidra til at behandlingen er åpen og 
tilgjengelig og til at feilaktige opplysninger kan rettes». 

• Retten gjelder innsyn i personopplysningene, det er ikke en rett til 

dokumentinnsyn.

– Innsyn i dokumenter reguleres av forvaltningsloven og offentleglova



Artikkel 15 – den registrertes rett til innsyn

1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om 

vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende 

informasjon:

a. formålene med behandlingen,

b. de berørte kategoriene av personopplysninger,

c. mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, 

særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner, 

d. dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette 

ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden, 

e. retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller 

begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere 

mot nevnte behandling, 

f. retten til å klage til en tilsynsmyndighet,

g. dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor 

personopplysningene stammer fra, 

h. forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i 

det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen 

og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. 



Artikkel 15 forts.

2. Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en 

internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om 

de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i forbindelse med 

overføringen.  

3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av 

personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om 

flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på 

administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen 

elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal 

informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. 

4. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke ha negativ innvirkning på 

andres rettigheter og friheter.



Unntakene

• Enkelte unntak følger direkte av forordningen

– Ikke negativ innvirkning på andres rettigheter eller friheter
• Forordningen (fortalepunkt 63) nevner som eksempel forretningshemmeligheter, 

immaterialretten

• Skal ikke krenke andres personvern

• Kan ikke brukes til å nekte innsyn i alle opplysninger, da må uttrekk, sladding mm 

til, og veldig konkret vurdere og dokumentere hva man ev. kan holde tilbake

– Særlig om artikkel 23
• Bestemmelse som lar nasjonalstatene fastsette enkelte begrensninger

• Andre unntak følger av norsk lovgivning

– Ny personopplysningslov (2018)
• Kapittel 4

– § 16

– § 17



Pol. (2018) § 16

• Unntak fra rett til informasjon og innsyn omfatter ikke opplysninger som

– Kan unntas etter offentleglova §§ 20 eller 21
• Utenrikspolitiske interesser og forsvars- og sikkerhetsinteresser

– Må hemmeligholdes av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring 
og rettslig forfølging av straffbare handlinger

– Det må anses utilrådelig at den registrerte får kjennskap til, av hensyn til
• Vedkommendes helse, eller

• Forholdet til personer som står vedkommende nær

• Unntak kan gjøres for en representant for den registrerte, når ikke særlige grunner taler 
imot

– I lov eller med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt

– Utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for intern saksforberedelse,
og som heller ikke er utlevert til andre, så langt det er nødvendig å 
nekte innsyn for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser

– Det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller 
offentlige interesser å informere om
• I avslaget må det informeres om disse hensynene

• Hvis man nekter innsyn: begrunnes skriftlig og gis en presis henvisning til 
unntakshjemmelen



Pol. (2018) § 17

• Paragraf 17, første ledd:

«Unntak fra retten til innsyn gjelder ikke for behandling av 

personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet 

til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål i samsvar 

med personvernforordningen artikkel 89 nr 1 så langt»

– det vil kreve en uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn, eller

– Innsynsretten sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad 

hindre at målene med behandlingen nås

• Dette unntaket gjelder ikke dersom behandlingen får rettsvirkninger eller 

direkte faktiske virkninger for den registrerte, jf § 17, tredje ledd



Håndtering av innsynskrav - organisering

• Hvis man er en større organisasjon med flere avdelinger 

– kan være en fordel å ha et sentralt punkt som tar imot, 

videreformidler og koordinerer innsynskravet internt, og deretter 
svarer den registrerte

– Bidrar til holde oversikt, samt ha kontroll på tidsfristene

– Ved UiT vil prosjektet anbefale denne organiseringen

– Det danske datatilsynet skriver i sin veiledning om rettigheter at det 

ikke er noe i veien for at man gir svar til den registrerte etterhvert 

som man mottar svar fra de ulike avdelingene



Håndtering av innsynskrav - kostnad

• Det skal være gratis

– Dette gjelder utøvelse av alle rettigheter

– Med mindre anmodninger er åpenbart grunnløse eller overdrevne, 

særlig om de gjentas (art. 12 nr 5)

• Da kan man kreve et rimelig gebyr, der det tas hensyn til 

administrasjonskostnadene, eller

• Nekte å etterkomme anmodningen

– Hvis den registrerte ber om flere kopier kan det kreves «et rimelig 

gebyr basert på administrasjonskostnadene» (art 15 nr 3)

– Behandlingsansvarlig som har bevisbyrden



Håndtering av innsynskrav - identitet

• Rett identitet

– Det er viktig at man er sikker på at det er rett person som har fremsatt 
innsynskravet, ellers kan andres personvern krenkes

– Forordningen gir anledning til å anmode om ytterligere opplysninger 
dersom det hersker rimelig tvil om personens identitet (art 12 nr 6)

– «Den behandlingsansvarlige bør treffe alle rimelige tiltak for å kontrollere 
identiteten til en registrert som anmoder om innsyn» (fortalepkt 64)
• Men vi har ikke plikt til å lagre opplysninger utelukkende for å kunne svare på mulige 

henvendelser, se artikkel 11

– Metoder for å sikre dette kan variere, men vær bevisst på at man ikke 
legger unødvendige hindringer i veien for utøvelse av rettigheter

• Oppmerksom både ved mottak av forespørselen og det man finner lagret.

– En rekke personopplysninger tilknyttet en «Peder Ås» i 
saksbehandlingssystemet. Omhandler alle den samme Ås som har bedt 
om innsyn eller er noen opplysninger om en navnebror?



Adgang til å be om mer informasjon?

• Kan man be om mer spesifisering av hva personen ber om innsyn i?

– Viss adgang

– Ikke anledning å avvise innsynskravet hvis de ikke kommer med 
mer, da skal de få innsyn i alle personopplysninger som de har rett til
• Men i noen tilfeller kan dette vise seg vanskelig. F.eks hvis innsynskravet inkluderer 

bilder fra kameraovervåkning, men de ikke vil si aktuelt tidsrom. Da kan det være 
vanskelig til umulig å klare å oppfylle kravet.

Fortalepkt 63:

«Dersom den behandlingsansvarlige behandler en stor mengde 

opplysninger om den registrerte, bør den behandlingsansvarlige før 
informasjon gis, kunne anmode om at den registrerte presiserer hvilke 

opplysninger eller behandlingsaktiviteter anmodningen gjelder»



Forholdet til opplysninger om andre personer

• Hva hvis det i kopier som gis ut, fremkommer opplysninger om andre 

personer?

– Må skjules eller fjernes
• Obs: hvis opplysningene er i et dokument som personen kan ha innsynsrett i etter 

forvaltningsloven eller offentleglova, bør det vurderes om det er nødvendig å skjule 

denne informasjonen



Begrensninger på hvor man kan lete?

• Det er klare begrensninger for arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post og 
personlige filer

– Omfatter bl.a filer lagret på den ansattes «hjemmeområde». 

– Departementet har signalisert at disse reglene blir videreført i 
forskrift
• Foreløpig er ikke denne vedtatt

• Dog ikke «fritt frem» i en eventuell mellomperiode.

• Dagens personopplysningsforskrift § 9-2, første ledd

– «Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post 
i arbeidstakers e-postkasse

a. når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede 
interesser ved virksomheten,

b. ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt 
brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for 
oppsigelse eller avskjed.»



Hvordan gi innsyn?

• Det danske datatilsyn nevner følgende måter (som eksempler) i sin 

veiledning om registrertes rettigheter:

– Utlevering av 
• kopi av originale dokumenter

• Saksmapper

• Kameraovervåkningsopptak

• Logg om teletrafikkopplysninger

• Mv.

– Kopiere opplysningene over til et nytt dokument eller lignende

– Kopien(e) kan sendes via digital post, eller «elektronisk gi den 

registrerte adgang til å se sine personopplysninger via sin egen PC 
eller lignende»



Hvordan finne informasjonen som skal gis?

a. formålene med behandlingen, 

b. de berørte kategoriene av personopplysninger,

c. mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli 

utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner, 

d. dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, 

dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden, 

e. retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger 

eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til 

å protestere mot nevnte behandling, 

f. retten til å klage til en tilsynsmyndighet,

g. dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon 

om hvor personopplysningene stammer fra, 

h. forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 

4, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt 

om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. 

– Nr 2: overføring til tredjestat, underretning om nødvendige garantier

Behandlingsprotokollen («BP»), art. 30

BP

BP

BP

Info-
plikten, 
(art. 13 
og 14)



Hva gjenstår så?

• Selve personopplysningene

– Krav på innsyn i disse, jf artikkel 15 nr 1

– Krav på kopi, jf artikkel 15 nr 3
• Med mindre det har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter, jf artikkel 

15 nr 4

• Avgjørende at man har god kontroll på hva lagres hvor, og gode rutiner 

for at dette følges opp.

– F.eks utbygging av behandlingsprotokollen med et felt om hvilke 

systemer som anvendes

– Rutiner som angir hvordan opplysninger skal behandles

• F.eks hvor de skal lagres, sletterutiner



Nærmere om personopplysninger

• Definisjon i artikkel 4 nr 1: «Enhver opplysning om en identifisert 

eller identifiserbar fysisk person»

• «Enhver opplysning»

– All mulig informasjon, uavhengig av form, type, innhold format
• E-poster, papirdokument, saksdokumenter, innlegg på sosiale media, fotografier, 

lydopptak, videopptak, loggdata etc.

– Objektiv og subjekt informasjon
• Alder, bosted, navn, arbeidssted, vurderinger og karakteristikker, løse påstander, 

etterprøvbare fakta, etc.

– Uten betydning om informasjonen er: Sann eller usann, troverdig 

eller ikke, av betydning eller ikke, etc.

• «Om»

– Opplysningen omhandler eller angår en bestemt person, direkte eller 

indirekte



Nærmere om personopplysninger forts.

• «Identifisert eller identifiserbar»

– Behøver ikke være identifisert, men det er tilstrekkelig at det lar seg 
gjøre
• Fortalepkt 30: Eksempler på elementer som kan knyttes til fysiske personer; 

«nettidentifikatorer via utstyr, programmer, vektøy og protokoller, f.eks IP-adresser, 
informasjonskapsler (...)»

– Ikke avgjørende om det er behandlingsansvarlige selv som har 
mulighet til å foreta identifiseringen

• «Fysisk person»

– Forordningen gjelder enkeltpersoner, ikke juridiske personer

– Ikke nødvendigvis en enkel grensedragning
• F.eks kan informasjon om en enkeltpersonsforetak også kunne si noe om 

innehaveren

– Omfatter ikke avdøde
• Men gjør det likevel, hvis opplysningene om avdøde samtidig sier noe om en 

person som er i live



Spørsmål?


