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GDPR-ar bei det  
er ikke over
Ar tik ke len gir en sta tus opp da te ring et ter at GDPR nå har vært i kraft i rundt halv an net år. 
Vi øns ker å gjø re det klart at det er nå ar bei det star ter. Over tre del ses ge by rer, in ter na sjo nal 
på virk ning og ikke minst opp føl gings ar beid lig ger for an oss.
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Line He len Hau ka lid
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GDPR står for Ge ne ral Data Pro tec tion Reg u la tion, og er EUs nye per son vern-
for ord ning. GDPR er gjen nom ført i per son opp lys nings lo ven og i skri ven de 
stund er det ett år, seks må ne der og ni da ger si den GDPR tråd te i kraft i Norge. I 
ti den før og et ter 20. juli 2018 har det vært et enormt fo kus på be tyd nin gen av 
det nye re gel ver ket, både for virk som he ter og en kelt in di vi der.

Mye av in ter es sen og ikke minst be kym rin gen kan nok til skri ves til syns myn dig-
he te nes ad gang til å ileg ge his to risk høye over tre del ses ge by rer.

In ter es sen rundt GDPR har vært enorm. Som il lust ra sjon kan det nev nes at 
GDPR i som mer må ne de ne 2018 var mer søkt på gjen nom Google enn Kim 
 Kardashian. I et ter kant har imid ler tid in ter es sen dalt.

Halv an net år et ter ser vi at virk som he ter som be hand ler per son opp lys nin ger, har 
fått på plass de grunn leg gen de struk tu re ne for over hol del se av re gel ver ket. Til 
tross for at mye er på plass, er det vik tig å un der stre ke at ar bei det ikke er over.

Et ter le vel se av GDPR er et kon ti nu er lig ar beid
Å sør ge for at virk som he ten opp trer i sam svar med GDPR er ikke et en gangs -
prosjekt, men et kon ti nu er lig opp føl gings ar beid som først slut ter når per son -
opplys nin ger ikke len ger be hand les.

Vi opp le ver at man ge virk som he ter har hatt fo kus på å få på plass den nød ven-
di ge do ku men ta sjo nen, som for eks em pel ru ti ner for be hand ling av per son opp-
lys nin ger, databehandleravtaler og pro to kol ler over be hand lings ak ti vi te ter. Det er 
imid ler tid først når det te er på plass at det vir ke li ge ar bei det star ter.

Man ge virk som he ter kan nok opp le ve 
im ple men te rin gen av GDPR som 
ut ford ren de. Grun nen til det te er at 
be hand ling av per son opp lys nin ger 
fore tas i alle ledd i en virk som het, i alt 
fra an skaf fel ser til re vi sjon. Føl ge lig 
kan ikke virk som he ten ha én av de ling 
som sør ger for over hol del se av GDPR, 
alle må ta del i ar bei det. Alle an sat te 
som be hand ler per son opp lys nin ger, 
må ha et be visst for hold til for eks em-
pel slet ting og opp be va ring, hvil ke 
per son opp lys nin ger som skal sam les 
inn og kon fi den sia li tet. Virk som he ten 
må der for sør ge for at de an sat te får 
til strek ke lig opp læ ring.

Velg dine sam ar beids part ne re med 
omhu
Når en virk som het en ga sje rer en le ve-
ran dør og opp dra get in ne bæ rer 
be hand ling av per son opp lys nin ger, 
må det også inn gås databehandlerav-
tale. Databehandleravtalen etab le rer 
ram me ne for hva le ve ran dø ren kan og 
ikke kan gjø re med per son opp lys nin-
ge ne, og skal sik re at per son opp lys-
nin ge ne be hand les i tråd med per son-
vern re gel ver ket. Det er imid ler tid 
ikke til strek ke lig kun å få av ta len sig-
nert og der et ter tro at ar bei det er full-
ført. Databehandleravtalen må føl ges 
opp i prak sis. Virk som he ten er for 
eks em pel på lagt å be tin ge seg en inn-
syns- og in spek sjons rett hos data be-
hand le ren, og virk som he ten bør etab-
le re ru ti ner for når og hvor dan den ne 
ret ten skal gjen nom fø res.

Rent umid del bart kan en slik opp føl-
gings jobb frem stå tids- og res surs kre-
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ven de. Virk som he ten kan imid ler tid ta 
vis se grep for å gjø re opp føl gin gen mer 
hånd ter bar. Å en ga sje re data be hand-
le re som for hol der seg til ser ti fi se rings-
me ka nis mer, vil for eks em pel gjø re 
den ne opp føl gings job ben langt let te re. 
Da vil virk som he ten kun ne ut ø ve sin 
inn syns- og in spek sjons rett gjen nom å 
kre ve at le ve ran dø ren leg ger frem ser ti-
fi se rings be vis. I en po ten si ell trans ak-
sjon vil også slik do ku men ta sjon være 
nyt tig for å vise øv ri ge in vol ver te at 
virk som he ten tar de lø pen de for plik-
tel se ne på al vor.

I valg av le ve ran dø rer som skal 
be hand le per son opp lys nin ger på virk-
som he tens veg ne, er det der for lurt å 
vel ge en sam ar beids part ner som også 
vi ser vil lig het og evne til å et ter le ve og 
do ku men te re det te i prak sis.

Øk ning i an tall rap por ter te av vik
GDPR stil ler krav om rap por te ring til 
Da ta til sy net ved brudd på per son opp-
lys nings sik ker he ten. Et slikt brudd kan 
for eks em pel være at be skyt tel ses ver-
di ge per son opp lys nin ger er sendt til 
feil mot ta ker, at data virk som he ten har 
blitt ut satt for hack ing el ler da ta inn-
brudd, el ler det er man gel full til gangs-
kon troll. Da ta til sy net har opp levd en 
be ty de lig øk ning i an tall av viks mel din-
ger et ter at GDPR tråd te i kraft. Sta-
tis tik ken vi ser en øk ning fra 206 
av viks mel din ger i hele 2016 til rundt 
1401 pr. sep tem ber 2019. Den ne 
øk nin gen in ne bæ rer ikke nød ven dig vis 
fle re da ta brudd hos nors ke virk som he-
ter, men er sna re re et tegn på at virk-
som he te ne er mer fo ku sert på et ter le-
vel se av sine per son vern for plik tel ser. 
Den ne ten den sen ser vi også i øv ri ge 
eu ro pe is ke land.

Fle re og stør re over tre del ses ge by rer
GDPR in tro du ser te en øk ning i ta ket 
på over tre del ses ge by ret som kan ileg-
ges av til syns myn dig he te ne ved brudd 
på per son vern re gel ver ket. Over tre del-
ses ge by ret kan bli så høyt som 20 mil-
li o ner euro el ler fire pro sent av virk-
som he tens sam le de års om set ning. Til 
sam men lig ning var den øvre gren sen 
for over tre del ses ge by ret et ter den gam-
le per son opp lys nings lo ven ti gan ger 
fol ke tryg dens grunn be løp.

Da ta til sy net har i skri ven de stund ilagt 
tre over tre del ses ge by rer et ter at GDPR 
tråd te i kraft. Oslo kom mu ne ble i 
ok to ber 2019 ilagt to over tre del ses ge-
byr på 1,2 mil li o ner kr og 500 000 
kro ner. Ge by re ne gjaldt hen holds vis 
mang len de in for ma sjons sik ker het 
knyt tet til en sko le ap pli ka sjon og lag-
ring av pa si ent opp lys nin ger uten for 
jour nal sy ste met. Året før ble Bergen 
kom mu ne ilagt et over tre del ses ge byr 
på 1,6 mil li o ner kro ner et ter at bru-
ker navn og pass ord til 35 000 grunn-
sko le ele ver og an sat te lå åpent til gjen-
ge lig for and re bru ke re.

Det svenske og dans ke da ta til sy net har 
også ilagt sine før s te bø ter et ter 
GDPR. Det stør ste over tre del ses ge by-
ret så langt er på 50 mil li o ner euro, og 
er ilagt av det frans ke da ta til sy net til 
Google.

At stør re over tre del ses ge by rer vil bli 
ilagt med ti den, ser vi al le re de i sa ke ne 
mot British Airways og Mar ri ot Inter-
national, som beg ge gjel der da ta an-
grep/-inn brudd. Her har det bri tis ke 
da ta til sy net vars let om over tre del ses ge-
byr på hen holds vis 183,4 mil li o ner 
bri tis ke pund og 99 mil li o ner bri tis ke 

pund. En de lig ved tak er fore lø pig ikke 
fat tet.

Det er all grunn til å tro at eu ro pe is ke 
da ta til syn vil ileg ge sta dig fle re øko no-
mis ke sank sjo ner i ti den som kom mer.

Kon kur ran se for trinn for eu ro pe is ke 
le ve ran dø rer
Man ge spåd de nok at GDPR ville 
være en på kjen ning for virk som he ter 
som ope re rer i og mot EU. De om fat-
ten de for plik tel se ne og fryk ten for 
over tre del ses ge byr før te til at en kel te 
virk som he ter i ti den rundt ikraft tre-
del sen valg te å sten ge nett si de ne for 
eu ro pe is ke bru ke re. For eks em pel 
valg te fle re stør re ame ri kans ke ny hets-
nett si der å sten ge til gan gen for sine 
eu ro pe is ke le se re. And re kom med 
pro gno ser om at im ple men te rin gen av 
GDPR ville være en kon kur ran se mes-
sig ulem pe for be drif ter i EU. Vårt 
inn trykk er imid ler tid det mot sat te. Vi 
ser nå at fle re virk som he ter fore trek ker 
eu ro pe is ke sam ar beids part ne re som er 
di rek te un der lagt GDPR, frem for 
ak tø rer som ope re rer i tred je land.

GDPR – ikke bare for eu ro pe is ke virk-
som he ter
Det er ikke bare eu ro pe is ke virk som-
he ter som må for hol de seg til GDPR. 
Alle virk som he ter som ret ter sine 
be hand lings ak ti vi te ter mot eu ro pe is ke 
bor ge re, er un der lagt GDPR. Vi de re vil 
GDPR også be skyt te bor ge re fra land 
uten for EØS, et ter som GDPR gjel der 
for eu ro pe is ke virk som he ter uav hen gig 
av na sjo na li te ten til bor ger ne som får 
sine per son opp lys nin ger be hand let.

Eu ro pa kom mi sjo nen har man dat til å 
be slut te at en tred je stat el ler en in ter-
na sjo nal or ga ni sa sjon har et til strek ke-
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BLI MEDLEM! 
Fordeler for medlemmer:
• Gode rabatter på alle kurs, tidsskrifter og bøker

• Tilgang til vår faglige spørretjeneste

•  Full tilgang til våre nettsider med relevant og 
nyttig faginformasjon

• God bankavtale – svært gode lånevilkår

• Rabatter på BMW og Mini

Hvorfor vente? 
Meld deg inn i dag! 

14658_Annonse_BliMedlem_RR_1og2-20.indd   114658_Annonse_BliMedlem_RR_1og2-20.indd   1 15.11.2019   11:4615.11.2019   11:46

lig be skyt tel ses nivå. Det te in ne bæ rer at 
lov ver ket i den ak tu el le sta ten iva re tar 
den en kel tes per son vern i like stor grad 
som i land un der lagt GDPR.

Der som en stat opp når slik be slut ning, 
vil per son opp lys nin ger kun ne over fø-
res på sam me vil kår som el lers i EØS. 
Be slut nin gen vil der med være me get 
prak tisk for virk som he ter etab lert i 
tred je sta ten, og vi har sett at sta ter er 
vil li ge til å gjø re end rin ger i eget per-
son vern re gel verk for å opp fyl le kra ve ne 
til Eu ro pa kom mi sjo nen. Vi ser med 
and re ord at tred je sta ter mo ti ve res til å 
opp da te re lov ver ket som føl ge av 
GDPR. Pr. de sem ber 2019 har tret ten 
land fått en slik sta tus, mens Sør-Ko-
rea for ti den er un der vur de ring.

Vi de re ser vi at in ter na sjo na le virk som-
he ter fin ner det enk le re å be hand le alle 
per son opp lys nin ger i sam svar med 
GDPR, uav hen gig av om GDPR 
kom mer di rek te til an ven del se el ler ei. 
År sa ken er kost na de ne for bun det med 

å skul le etab le re to uli ke me ka nis mer 
for be hand ling av per son opp lys nin ger. 
Vi ser på den bak grunn at ef fek ten av 
GDPR strek ker seg ut over hva det 
geo gra fis ke vir ke om rå det skul le til si.

Også and re land har på eget ini tia tiv 
ar bei det med lov giv ning og hånd he-
ving på per son vern. Selv USA, som 
man ge nok an ser som en av vers tin-
ge ne på be hand ling av per son opp lys-
nin ger, har tatt slike steg. For eks em pel 
har Ca li for nia im ple men tert sin egen 
per son opp lys nings lov (Ca li for nia Con-
sum er Pri va cy Act). Vi de re har vi sett 
en økt vil lig het hos ame ri kans ke myn-
dig he ter til å for føl ge brudd på fø de-
ra le per son vern reg ler.

Vi ser på den bak grunn en ut vik ling 
mot ster ke re per son verns be skyt tel se 
også uten for Eu ro pa.

Mer ak ti vi tet for ven tes fra EU
EU-dom sto len gir sta dig vik ti ge tolk-
nings bi drag for hvor dan GDPR skal 

tol kes. Det er der for helt nød ven dig 
for virk som he ter å hol de seg opp da tert 
på av gjø rel ser og ut vik lings trekk.

EU er hel ler ikke fer dig med å gi re le-
vant lov giv ning på fel tet. I skri ven de 
stund ar bei der EU ak tivt med ny lov-
giv ning som er tett knyt tet opp mot 
per son vern retts li ge pro blem stil lin ger. 
Som eks em pel nev nes ar bei det med den 
nye kommunikasjonsvernforordningen 
om elek tro nis ke kom mu ni ka sjons tje-
nes ter, for eks em pel bruk av coo kies. 
Yt ter li ge re ak ti vi tet fra EU – og ikke 
minst EU-dom sto len – må for ven tes.

Vei en vi de re
I ti den frem over er det vik tig at virk-
som he te ne har et kon ti nu er lig fo kus 
på et ter le vel se av per son vern re gel ver-
ket. Til tross for at et for melt ram me-
verk er på plass hos den en kel te virk-
som het, er ti den nå inne for å et ter le ve 
det te i prak sis.

Ar bei det er ikke over, men be gyn ner nå.


