
Hvordan endre  
bakgrunnsbilde: 
Høyreklikk på bakgrunnen. 
Velg ”Format background” 
Velg ”Picture or texture fill” 
Trykk  ”Insert from file” 
Og bla deg fram til ønsket bilde 
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Personvern-Quiz 
 
Hva må du vite om 
personvern i din virksomhet?  
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Hvilke opplysninger behandler vi 
og med hvilket formål?   
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!   Personopplysning: egnet til å identifisere et individ 
!   Formålet med behandlingen 
!   Krav til datakvalitet og sletting 
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Hva er grunnlaget for 
behandlingen?  
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!   Gjennomføring av avtale 
!   Samtykke  
!   Andre grunnlag 
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Hva slags informasjon får den 
registrerte?  
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!   Informasjonsplikt  
!   Innsynsrett 
!   Dokumentasjon av samtykke 
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Behandler vi opplysningene på 
egne eller andres vegne?   
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!   Rolleforståelse 
!   Behandlingsansvarlig  
!   Databehandler  
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Hvilke systemer bruker vi, og 
hvordan er de sikret?  
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!   "Tilfredsstillende informasjonssikkerhet" 
!   Konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet 
!   Kryptert oversendelse 
!   Dokumentasjon 
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Deler vi opplysninger eller 
overfører vi opplysninger til 
andre?  
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!   Deling med andre behandlingsansvarlige - 
grunnlag?  

!   Tilgang = overføring 
!   Innenfor og utenfor EØS 
!   BCR og BCRP 
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Har vi interne rutiner på plass for  
å sikre at kravene oppfylles? 
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!   Internkontroll 
!   Styrende, gjennomførende, kontrollerende 
!   Ansvar for underleverandører 
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• " Kun et fåtall av de som lager eller er ansvarlige for apper er 
flinke til å informere om personvern." 

 
• "Til tross for at mange virksomheter har en personvernerklæring er 

denne på langt nær god nok." 
 
•  "Det mest urovekkende funnet": ingen/dårlig informasjon om 

hvilke tilganger appen ber om   



Suksesskriterier  

• Overordnet personvernstrategi 
• Forankre i virksomhetens målsetting og strategi 
• Involvere operasjonelle miljøer 
• Planmessig og langsiktig arbeid 
• Men…  
… for lite og for sent er likevel bedre enn å gjøre ingenting 
 
 



24 

Takk for oppmerksomheten! 
Tomas Myrbostad 

Tel 92 80 48 83,  tmy@svw.no, @myrbostad 


