
Personopplysningsvern
med ProFundo som databehandler



09:00 - Registrering

09:15 - Ny personopplysningslov v/ Therese Fevang

10:00 - Personvernombudsrollen v/ Ove Skåra, fagdirektør, Datatilsynet

10:30 - Kaffepause

10:45 - Personvern med ProFundo som databehandler v/Svein Åge Johanson

11:30 - Spørretime v/ Therese Fevang, ProFundo

12:00 - Lunsj

13:00 - Slutt 
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Personvernrådgiver

Svein Åge Johanson





GDPR art. 28-3: 

Behandling utført av en databehandler skal være underlagt en avtale som 

er bindende for databehandleren med hensyn til den 

behandlingsansvarlige, og der hensikten med og varigheten av 

behandlingen, behandlingens formål og art, typen personopplysninger og 

kategorier av registrerte samt den behandlingsansvarliges rettigheter og 

plikter er fastsatt…
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• Personvernforordningen (GDPR)
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https://www.datatilsynet.no/globalassets/glob

al/regelverk-skjema/forordningen/uoffisiell-

norsk-oversettelse-av-

personvernforordningen.pdf
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https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/uoffisiell-norsk-oversettelse-av-personvernforordningen.pdf


• Personvernforordningen (GDPR)

• Behandlingsansvarlig – Databehandler
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Lover og regler

behandlingsansvarlig
 Sikre og påvise etterlevelse av GDPR

 Inngå skriftlig avtale med 

databehandler

 Ev. nekte bruk av tredjepart

 Ev. forhåndsdrøfte med Datatilsynet                                       

 Sørge for innebygd personvern

 Føre protokoll over behandlinger 

dersom påkrevd. På anmodning 

tilgjengeliggjøre for Datatilsynet

 Fastsette rutiner for sletting eller 

regelmessig gjennomgåelse.

databehandler
 Garantere for gjennomføring av tiltak i 

samsvar med GDPR

 Inngå skriftlig avtale med 

behandlingsansvarlig

 Informere om ev. anvendelse av  

tredjepart og ha fullt ansvar for denne

 Bistå ved ev. forhåndsdrøfting

 Legge til rette for innebygd 

personvern

 Føre protokoll over behandlinger 

dersom påkrevd. På anmodning 

tilgjengeliggjøre for 

behandlingsansvarlig

 Utføre sletting etter instruks fra 

behandlingsansvarlig.
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Hensyn til den registrerte
behandlingsansvarlig

 Unnta fra automatiserte avgjørelser

 Begrense behandlinger

 Informere ved infoinnsamling

 Oppgi kilde ved infoinnsamling

 Varsle om ev. viderebehandling

 Stanse behandling på anmodning fra 

den registrerte

 Gi informasjon til den registrerte ved 

krav om innsyn

 Korrigere uriktige opplysninger ved 

krav fra den registrerte

 Ha og gi  den registrerte tilgang til 

personvernombud dersom påkrevd

 Kunne påvise samtykke

 Slette opplysninger på anmodning

 Varsle den registrerte dersom brudd 

på personopplysningssikkerhet.

databehandler
 Legge teknisk til rette for slike unntak

 Legge teknisk til rette for dette

 Legge teknisk til rette for kildeangivlse

 Stanse behandling på anmodning fra 

behandlingsansvarlig

 Ev. supportere behandlings-ansvarlig 

ved krav om innsyn       

 Ev. supportere behandlings-ansvarlig 

ved krav om korrigering                              

 Ha personvernombud og assistere

behandlingsansvarlig dersom påkrevd

 Legge teknisk til rette for registrering

 Legge teknisk til rette for/ utføre 

sletting eller anonymisering på 

oppdrag fra behandlingsansvarlig.
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Sikkerhet
behandlingsansvarlig

 Vurdere personvernkonsekvenser

 Gjennomføre risikovurdering

 Sørge for egnet sikkerhetsnivå ift. risiko

 Varsle Datatilsynet dersom risiko for 

personers «friheter og rettigheter»

databehandler

 Gjennomføre risikovurdering

 Sørge for egnet sikkerhetsnivå ift. risiko

 Ved behov og på anmodning bistå

behandlingsansvarlig.

 Dokumentere at databehandlers 

plikter er oppfylt og levere underlag 

for sikkerhetsrevisjon/ ved kontroll hos 

behandlingsansvarlig.

 Underrette behandlingsansvarlig 

dersom instruks er i strid med GDPR. 

 Ta hensyn til personopplysningsvern

ved utvikling og utforming av 

produkter, tjenester og programmer.

 Varsle og bistå behandlingsansvarlig 

dersom «friheter og rettigheter»-risiko.
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• Personvernforordningen (GDPR)

• Behandlingsansvarlig – Databehandler

• Kategorier av personopplysninger
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• Personvernforordningen (GDPR)

• Behandlingsansvarlig – Databehandler

• Kategorier av personopplysninger

• Behandlingshjemmel

Svein Åge Johanson



GDPR art. 6-1-a: SAMTYKKE

Bare lovlig dersom:

Den registrerte har gitt samtykke til behandlingen av sine 

personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.
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GDPR art. 6-1-b: AVTALE

Bare lovlig dersom:

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den 

registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes 

anmodning før en avtaleinngåelse.
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GDPR art. 6-1-f: BERETTIGET INTERESSE

Bare lovlig dersom:

Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede

interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige, med mindre 

den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter 

går foran.
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GDPR art. 9: SÆRLIGE KATEGORIER

Forbudt:

Behandling av personopplysninger om rasemessig eller etnisk 

opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller 

fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske 

opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig 

identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om 

en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, er 
forbudt.
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GDPR art. 9-d: SÆRLIGE KATEGORIER

Unntak dersom:

Behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutning eller et annet 

ideelt organ hvis mål er av politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art, 

som ledd i organets berettigede aktiviteter og med nødvendige 

garantier, forutsatt at behandlingen bare gjelder organets 

medlemmer eller tidligere medlemmer eller personer som på grunn 

av organets mål har regelmessig kontakt med det, og at 
personopplysningene ikke utleveres til andre enn nevnte organ uten 

de registrertes samtykke.
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• Personvernforordningen (GDPR)

• Behandlingsansvarlig – Databehandler

• Kategorier av personopplysninger

• Behandlingshjemmel

• Sikkerhet
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GDPR art. 28-3-c: 

…treffer alle tiltak som er nødvendige iht. artikkel 32.

GDPR art. 32: 

…skal den behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre 

egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et 

sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen.
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• Regelverk

• Teknisk oppsett

• Sikkerhetsmål og -strategi

• Risikotyper

• Risikovurdering

• Tiltak

• Revisjon
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GDPR art. 28-5: 

En databehandlers overholdelse av godkjente atferdsnormer kan brukes som 

en faktor for å påvise at det foreligger tilstrekkelige garantier.

http://w267543-www.fnweb.no/wp-

content/uploads/2016/02/Bransjenorm-

2012.pdf
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http://w267543-www.fnweb.no/wp-content/uploads/2016/02/Bransjenorm-2012.pdf


• Personvernforordningen (GDPR)

• Behandlingsansvarlig – Databehandler

• Kategorier av personopplysninger

• Behandlingshjemmel

• Sikkerhet

• Bruk av underleverandører
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GDPR art. 28-2 og 28-4 : TREDJEPART

Generell skriftlig tillatelse:

Databehandler skal underrette den behandlingsansvarlige om 

eventuelle planer om å benytte tredjepart i databehandlingen, og 

dermed gi den behandlingsansvarlige muligheten til å motsette seg 

slike endringer.

Samme forpliktelser:
Dersom tredjepart benyttes, skal ProFundo pålegges de samme 

forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er 

fastsatt i databehandleravtalen.

Direkteavtale:

Dersom behandlingsansvarlig inngår direkteavtale med en annen 
leverandør (som ProFundo f.eks. leverer integrasjonsløsninger mot), 

skal behandlingsansvarlig inngå separat databehandleravtale med 

denne.



Oppsummert…
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Oppsummert…

OK:

 ProFundo er klar for GDPR

 ProFundo har personvernrådgiver

 Sikkerhetsdokumentasjon 2018 er klar for distribusjon

 ProFundo vil ta initiativ for inngåelse av Databehandleravtale

KOMMER:

 Vi venter på ny personopplysningslov

 Vi venter på oppdatering av bransjenorm
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