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Innledning – rettslig ramme



Bakgrunn

▪ Ny personvernforordning (GDPR) vedtatt i EU 14. april 2016

▪ Trådte i kraft i Norge i juli 2018 

▪ Erstatter dagens personopplysningslov fra 2000

➢ Moderne og harmonisert europeisk lovgiving



• Ny personopplysningslov

• Personvernforordningen (GDPR) er del av loven
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Gjelder alle virksomheter som behandler personopplysninger
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«Personopplysning» = Enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person 



Eksempler

Navn

Postadresse

E-postadresser

TelefonnummerHelseopplysninger

Politisk tilhørighet
Religiøs tilhørighet

Lønn
Kontonummer

Bilnummer

IP-adresse

Bilder
Fingeravtrykk

Irismønster

Hodeform

Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) 

Opplysninger om atferdsmønster.

Interesser

Geodata

Meninger

Jobbprestasjoner



= Opplysninger om
- rasemessig eller etnisk opprinnelse
- politisk oppfatning
- religion
- livssyn
- fagforeningsmedlemskap
- genetiske eller biometriske opplysninger
- helseopplysninger
- seksuelle forhold eller seksuell orientering.

Særlige kategorier /
«sensitive» personopplysninger



Særlige kategorier/ sensitive personopplysninger

• Opplysninger knyttet til spesialundervisning

• Hvordan sikre at slike opplysninger ikke kommer på avveie?

• Rutiner for lagring og tilgang

• Rutiner for forsendelser per post og e-post



Prinsippene for behandling av personopplysninger



• Prinsippene:

• 1) Lovlighetsprinsippet

• 2) Informasjonsprinsippet

• 3) Formålsprinsippet

• 4) Nødvendighetsprinsippet – omfang og varighet

• 5) Sannhetsprinsippet

• 6) Sikkerhetsprinsippet



Nye krav i GDPR



Nye krav i personopplysningsloven / personvernforordningen (GDPR)

Hva er nytt?

• De grunnleggende prinsippene og reglene for behandling av personopplysninger er videreført i betydelig 

grad

• Noen nye krav på toppen

• Styrkede rettigheter for borgerne – særlig i møte med ny teknologi

• Større ansvar for virksomhetene



Styrkede rettigheter for borgerne

• En tydeligere rett til å kreve sletting av egne personopplysninger («retten til å bli glemt»)

• Rett til å kreve at behandlingen begrenses

• Rett til å ta med seg opplysningene til en annen virksomhet (dataportabilitet) 

• Rett til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering.



Større ansvar for virksomhetene:

Dokumentasjonskrav

Risikohåndtering

Avvikshåndtering

Sanksjoner
Informasjon og samtykke

Innebygd personvern

Personvernombud

Databehandlere med selvstendig ansvar.



Bevisstgjøring & dokumentasjon!

«Det viktigste er at virksomheter 
kan dokumentere at de har et 

bevisst forhold til personvern, og 
dette gjør at man ikke trenger å 
være 100 % i mål når GDPR får 

virkning 25. mai 2018.»

- Direktør i Datatilsynet,    
Bjørn Erik Thon



Hva må skolene ha på plass?





1. Skaff deg en oversikt over hvilke opplysninger du behandler
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▪ Hvilke typer opplysninger har dere knyttet til

• Elever – f.eks. navn, kontaktopplysninger, fødselsenunner, vitnemål, vurderinger, helseoppl.  mv.

• Ansatte – f.eks. navn, kontaktopplysninger, kontonummer, cv, sykemeldinger, personalsaker mv. 

• Foreldre – kontaktopplysninger

▪ Hva er formålet med disse opplysningene? 

• Drive skole





2. Rettslig grunnlag

• En forutsetning for å behandle personopplysninger

• Ofte vil de mest praktiske grunnlagene være:

• at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, 

• at personopplysningene er nødvendige for å oppfylle en avtale eller 

• at det er gitt uttrykkelig samtykke til å bruke opplysningene til bestemte formål

• at virksomheten har berettiget interesse av å  behandle personopplysningene

• Relevante rettslige grunnlag: 

• Oppfylle elevkontrakt

• Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver



3. Personvernerklæring

• Strengere informasjonskrav 

• Krav til klarhet og at opplysningene gis på en enkel og forståelig måte 

• Informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvor de hentes fra, hva opplysningene skal brukes til, hvor lenge 

opplysningene lagres, rutiner for sletting osv.

• Kan med fordel samles i en egen personvernerklæring som legges lett tilgjengelig på skolens hjemmeside

• Virkeadvokatene har utarbeidet standard maler for hvordan slike personvernerklæring kan se ut



4. Rutiner for internkontroll

• Sikre at skolen oppfyller rettigheter og plikter knyttet til personvern

• Krav til internkontroll i stor grad videreført i de nye reglene

• Rutiner for blant annet:

• Informasjon om hvordan skolen behandler personopplysninger – personvernerklæring

• Registrering og bruk av personopplysninger: Hvor registreres og lagres opplysningene, tilgangskontroll, taushetsplikt, 

sensitive opplysninger og bruk av fødselsnummer som krever særlige sikkerhetstiltak, 

• Sletterutiner; elevopplysninger, ansatteopplysninger

• Rutiner for utlevering av opplysninger til elever og foresatte og andre

• Rutiner for bruk av bilder

• Håndtering av krav om innsyn

• Rutiner for informasjonssikkerhet ( IT avdeling og IT leverandør som må utarbeide disse)



5. Personvernombud

• Mange virksomheter er pålagt å opprette et personvernombud

• Personvernombudet skal: 

• Gi råd til virksomheten og de ansatte om de forpliktelsene som følger av personvernreglene. 

• Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet ved spørsmål. 



5. Personvernombud

• Anbefales at det opprettes et personvernombud i alle virksomheter som behandler personopplysninger i 

stor skala, eller som behandler sensitive personopplysninger.

• Dersom det ikke opprettes et personvernombud bør virksomheten dokumentere de vurderingene som er 

foretatt, med mindre det er helt opplagt at virksomheten ikke har en slik plikt.



Praktiske problemstillinger



Lagring av ansatteopplysninger



FØR



UNDER



ETTER



FØR



FØR



CV

Søknad

Attester

Uttalelser fra referanser

Bakgrunnssjekker

Interne vurderinger/intervjureferater.

Personlighetstester/evnetester

Søkers presentasjonsvideoer

Vitnemål KRAV OM SAMTYKKE



UNDER



CV

Søknad

Attester

Vitnemål

Fagforeningsmedlemskap (hvis nødvendig)

Arbeidskontrakt, stillingsinstrukser, 
individuelle avtaler

Permisjoner

Lønnshistorikk

Skattetrekk

Regnskapsinformasjon

Kursbevis

Medarbeiderevaluering.

INTERESSEAVVEINING / NØDVENDIGHET



ETTER



Arbeidskontrakt, stillingsinstrukser, 
individuelle avtaler

Permisjoner

Lønnshistorikk

Regnskapsinformasjon

Oppsigelse, avskjed

Attest.

INTERESSEAVVEINING / NØDVENDIGHET



Lagring av elevmapper



Bildebruk



tfh@virke.no
971 69 577

skl@virke.no
971 76 597

hss@virke.no
911 70 250

www.virke.no/personvern

Spørsmål?

mailto:hss@virke.no

