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GDPR: Hva er diagnosen? En oppsummering etter 10 måneder 



Et personvern i endring 



Teknologi og internasjonalisering 

• Alt er digitalt, alt kan deles og alt kan gjenbrukes

– 3,5 millioner Google-søk per minutt, 1,8 millioner snaps og 70017 timer film 
på Netflix 

• Mennesker fases ut av beslutninger 

– Algoritmer, kunstig intelligens, automatiserte avgjørelser 

– Kunstig intelligens = ett sekund menneskelig hjerneaktivitet

• Personvernverdenen er internasjonal

– Facebook, Google, Amazon, Uber, og Telenor, Schibsted og Helse Sør-Øst   
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Den gamle måten å tenke personvern på 

• Konsesjoner og forhåndstillatelser fra Datatilsynet 

• Minst mulig registrering av data 

• Ingen deling av data 

• Personvern og informasjonssikkerhet er noe virksomhetene tar med «helt på 
slutten» av en utviklingsprosess, hvis de husker det 

• Personvern er noe datafolk holder på med  
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Den nye måten å tenke personvern på

• Folk forventer at dataene deres blir brukt

• Fra ingen bruk av data, til riktig bruk av data

• Personvern må bygges inn helt fra starten av

• Godt informerte innbyggere med stor selvbestemmelse og bedre rettigheter 
balanserer makt
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Statistikk fra EU: tall fra det første halvåret med GDPR
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Antallet mottatte klager øker fra måned til måned
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Klagene gjelder  i hovedsak
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De første bøtene under GDPR
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Stor oppmerksomhet om nytt regelverk
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Norske forhold: avviksmeldinger 
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821 siden 20. juli
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73%

27%

Saken avsluttes med et brev Saken tas opp til formell behandling

Hvilke feil blir gjort – tall i prosent

32

63

21

7
9

Menneskelig eller teknisk svikt og manglende rutiner Brudd på rutiner Forsendelser borte i posten/bud Cyberangrep og fysiske innbrudd
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270

175

107

94

79
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Finans Kommuner Statsforvaltningen Annen privat Helse Sivilsamfunn Telekom og
kraftbransjen

Fylkeskommuner Butikk og varehandel Transport og logistikk Justis

Hvem melder avvik pr sektor

Offentlig
43 %

Privat
57 %



Eksempler
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Bergens Tidende
19.12.18

Troms Folkeblad
8.12.18

Indre Akershus Blad 
28.11.18

Stjørdalens Blad
10.11.18

Oppland Arbeiderblad 
13.8.18



Sammenlignet med andre land

• Datatilsynet mottok 171 avviksmeldinger i september 2018. Tilsvarende tall for 
Sverige og Danmark var 318 og 499.

• Justert for folketall er Norge (32 avviksmeldinger per millioner innbyggere) og 
Sverige (31) omtrent på samme nivå, mens det i Danmark (86) er levert langt 
flere.

• Tallene for andre europeiske land spriker veldig, fra Irland (93 
avviksmeldinger per millioner innbyggere) til Frankrike (3), Romania (2) og 
Italia (1).
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Bergen kommune
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• Dårlig sikkerhet i innloggingssystemene til Bergen kommune

• Uvedkommende kunne få tilgang til brukernavn, passord, 
læringsplattformen It’s learning og skoleadministrative systemer

• 35 000 lærere og elever potensielt eksponert 



Bergen kommune

• Kommunen reagerte ikke på varsler som kom inn til kommunen om at det 
var for dårlig sikkerhet i kommunens systemer. 

• Kommunen reagerte ikke tross advarsler fra personvernombudet, tilbud fra 
leverandør og pålegg fra Datatilsynet om å innføre tofaktorautentisering.

• Kommunen har vedtatt overtredelsesgebyr på kr 1,6 millioner kroner.

37



Oslo kommune – varsel om overtredelsesgebyr

• Lansering av appen Skolemelding

• Problemer

– Lansert med kjent sikkerhetshull

– Ikke bygd på prinsipper om innebygd personvern – fritekstfelt – og ingen informasjon i 
appen om at man ikke skulle sende sensitivt informasjon

– Mangelfull testing 

– Potensielt var 136 000 elever, lærere og foreldre eksponert

• Merk: Varsel, med frist 1. juni for kommentarer 



Vårt første tilsyn – kontroll av personvernombud



Kontroll av personvernombud i offentlig sektor

• Vi tok for oss 671 virksomheter i offentlig sektor:

– Kommuner og fylkeskommuner

– Departement

– Første nivå av underliggende etater (direktorat, fylkesmenn, universiteter, høgskoler)

• 491 virksomheter hadde meldt inn ombud i vårt register

• 180 virksomheter hadde ikke meldt inn ombud og ble kontrollert

– 68 statlige virksomheter

– 112 kommuner
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Hva kontrollerte vi?

• Har dere et personvernombud?

• Dersom dere ikke har et personvernombud, hvorfor har dere ikke det?

• Dersom dere har et personvernombud, hvorfor er ikke dette meldt til 
Datatilsynet?

• Hvor er kontaktinformasjonen til personvernombudet tilgjengeliggjort for 
publikum?
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Har dere personvernombud? Resultat fra 180 kontrollerte virksomheter
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101

27

16

5 5

9

17

Ja, og registrert Ja, men ikke registrert Ikke svart, men har registrert Nei, men er i prosess Nei, mener de ikke behøver Nei, ikke oppgitt grunn Ikke svart og ikke registrert
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Reaksjon

• Ingen reaksjon overfor det store 
flertallet av de 180 kontrollerte 
virksomhetene.

• Tre saker gjenstår, og kan forvente 
en reaksjon; 

– varsel om pålegg,

– irettesettelse eller

– dagbøter
92 %

8 %

Ingen reaksjon Videre oppfølging
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Konklusjon etter vårt første tilsyn

• Den store majoriteten av offentlige 
virksomheter oppfyller den 
lovpålagte plikten om å ha 
personvernombud



Personvernombud

• 1700 virksomheter med ombud per i dag

• Nettverk innen flere sektorer, bl.a. statlig, kommunal, finans og helse 

• Ny strategi 
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Andre erfaringer så langt



Øvrige erfaringer så langt

• Økning i klager

– Særlig forbrukerrettslige problemstillinger (innsyn, sletting) og arbeidsliv

• Kraftig økning i henvendelser til veiledningstjenesten

• Forespørsler om godkjenning av atferdsnormer  - 10 utkast til godkjenning

• Tre forespørsler fra virksomheter som spør om de bør be om forhåndsdrøftelser





Fagdirektør digitale tjenester, 

Forbrukerrådet

Finn Myrstad



Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør

@finnmyrstad

#deceivedbydesign

GDPR – hva er diagnosen? 
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GDPR betraktninger

1. Mye positive endringer på gang 
(personvernvennlige tjenester, ledelse/styrer mer

involvert, mange klager sendt inn, bøter etc)

2. Fortsatt uavklarte prinsipielle

spørsmål og forbrukeruvennlig

praksis
(Lange brukervilkår, popups, sporing, profilering etc)

3. Tilsynene må ha ressurser til å 

gjøre jobben sin + håndheve

Kilde: https://www.gdprtoday.org/ 
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“…features of interface design crafted to trick users into 

doing things that they might not want to do, 

but which benefit the business in question.”

Dark patterns

Kilde: Darkpatterns.org
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Vår 2018
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Godta ansikts-

gjenkjenning eller…
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Hva godtar jeg nå?
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150 ganger 

på én time
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Sjekk forbrukerradet.no
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Pause 10 minutter












