
Verdipapirfondenes 
forening

Ny personvernforordningen 
– GDPR

Christine Ask Ottesen
Direktør
Advokatfirmaet PwC

www.pwc.com



GDPR - en jungel av nye begrep…

DPIA GDPR BCR

Privacy by design Access

Privacy Shield     PIA      Risk

Right to be Forgotten    Accountability DPA

DPO Cross Border     Cyber Security   Fines

Data Portability Transparency  Data transfer

Anonymisation    Purpose Consent

Internal control Data processor agreement



GDPR - historikk

2012 -kommisjonen legger frem forslag til regulering

2015 - de tre EU-institusjonene enes om teksten

2016 - formell adopsjon

2018 - ikrafttredelse 25. mai

General Data Protection Regulation (GDPR) trer i kraft som lov i alle 

medlemslandene samtidig

Gis også anvendelse for alle virksomheter som yter tjenester etc. mot 

borgere i Europa



GDPR - formål

• Beskytte individenes grunnleggende rettigheter og friheter ved 
behandling av personopplysninger

• Styrke borgernes grunnleggende rettigheter 

• Understøtter den digitale tidsalderen

Omfanget av behandling av personopplysninger øker betraktelig med 

digitalisering av kommunikasjon og tjenester

Økt digitalisering krever at personvernrisikoer vurderes og tiltak 

iverksettes for å ivareta et akseptabelt risikonivå



GDPR - egentlig gammelt nytt?

Beskyttelse av retten til personvern er ikke et nytt konsept som først 
kommer med GDPR, mange krav er gamle og kjente … 

... men flere begreper og krav er nye. Beskyttelsen av personvernet må 
ivaretas mer helhetlig i virksomheten og ses i sammenheng med 
spesiallovgivning 

"There’s a lot in the GDPR you’ll recognise from the current law, but make 

no mistake, this one’s a game changer for everyone.“

Elizabeth Denham, Information Commissioner, UK



Personopplysning

Sensitiv personopplysning

Behandlingsansvarlig

Databehandler

Personvernrådgiver

Behandling av 
personopplysninger

Personvernprinsipper
Overføring til utlandet

Grunnleggende 
begrep



Hovedendringene i regelverket

Internkontroll

Retten til å bli glemt

Privacy by default & design

Dataminimering

Oversikt og transparens

Overføring av opplysninger

Personvernrådgiver

Vurdering av 
personvernkonsekvenser 

Databehandler(avtale) og
samtykke

Melding av sikkerhetsbrudd

Hoved-

endringer
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Privacy by default and by design
Virksomheten må implementere tiltak for å sikre personvern “by design & 

default. Dvs. at personvernprinsippene skal være implementer I systemene

og prosessene. 

Databehandleravtaler og samtykke
Tydeligere krav til dataehandleravtalenes og samtykkenes innhold.

Databehandlers rolle endres, større selvstendig ansvar.

Overføring av personopplysninger
I utgangspunktet ikke adgang . Løses ved avtalestruktrur som er tydligere

enn tidligere.

Melding av sikkerhetsbrudd
Virksomheter må melde sikkerhetsbrudd til Datatilsynet innen 72 timer – og i

vise tilfeller også til de registrerte.

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
Obligatoriks å gjennomføre en DPIA ved nye typer av behandlinger av 

personopplysninger som kan medføre høy risiko.

Personvernrådgiver
Obligatorisk å opprette rollen for offentlige myndigheter, hovedvirksomhet 

ved behandlingsaktiviteter som krever regelmessig og systematisk 

monitorering av personer i stor skala eller hovedvirksomheten består i å 

behandle sensitive personopplysninger

Retten til å bli glemt
Sletting; når formålet er oppfylt, når samtykket er trukket tilbake – og også

hos tredjepart ved avtale/samtykke.
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11Internkontroll
Styrende, gjennomførende og kontrollerende rutiner – større krav til kontroll

av etterlevelse

Oversikt og transparens
Virksomheter skal ha en oppdatert og komplett oversikt over 

personopplysningene som behandles. De registrerte skal gis informasjon

om behandlingen.

Dataminimering
Personopplysningene må være tilstrekkelige,relevante og nødvendige for 

det formålet de er samlet inn for.
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Økt bøtenivå
Opp til 4% av global omsetning/20 mill euro.

12Dataportabilitet
Overføring av opplysninger basert på avtale eller samtykke til andre aktører

ol – enkelt, maskinlesbart format.
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Effektiv kontroll og oppfølging, 

risikovurderinger, ledelsens

gjennomgang

Kontrollerende

Kartlegging, rutiner og

prosedyrer, opplæring og

bevisstgjøring

Gjennomførende

Strategi, policy, roller og

ansvar

Styrende

Personvern
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Suksesskriterier:

- Oppdatert oversikt over behandling 

av personopplysninger

- Formålsbegrensning

- Dataminimering

- Privacy be default and design

- Retten til å bli glemt

- Avvikshåndtering

- Saksbehandlingsrutiner

Suksesskriterier:

- Sikre effektiv kontroll

- Oppdatere risikovurerinder

- Identifisere kritiske risikoer

- Avdekke endringer I behandling og

regelverk

- Ledelsens gjennomgang

Suksesskriterier:

- Styende dokumenter er utarbeidet

og impplementert

- Ledelsesforankring

- Roller og ansvar er tydelig

plassert

KontrollerendeGjennomførende

Styrende

Personvern



Risikoer ved manglende etterlevelse

Lovmessige 

risikoer

Tap av 

omdømme

Finansielle

risikoer

Operasjonelle

risikoer

• Bøter

• Ansvar for brudd

• Tilsyn

• Svekket omdømme

• Manglende tillitt fra

ansatte

• Manglende tillitt hos 

forbrukere

• Kundeslitasje

• Tap av inntekter

• Saksomkostninger

• Erstatningskrav

• Solidaransvar og

regress

• Bergenset

behandling utenfor

EU

• Omfattende tekniske

endringer



Suksesskriterier for å lykkes

• Beregn god tid

• Gjennomfør en grundig kartlegging og GAP-analyse

• Sørg for god ledelsesforankring

• Involver forretningssiden

• Lukk de mest alvorlige avvikene først

• Lag en plan for gjennomføring – også utover 25. mai 2018

Inntil 2% eller opp til 10 mill. euro dersom man bryter med 

grunnleggende regelverk

Inntil 4% eller opp til 20 mill. euro for å bryte med grunnleggende 

prinsipper eller motsetter seg etterlevelse av pålegg



Lykke til –

og takk for oppmerksomheten!
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