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Big Data – 
personvernprinsipper under press 
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Big Data er deg! 
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 Neste pavevalg 
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Våre daglige gjøremål produserer store mengder data 
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Utfordring # 1: Bruk av data til nye formål 

•  Big Data = gjenbruk av data 

•  Utfordrer prinsippet om formålsbestemthet 
 
•  Vil vi få en utvikling mot svært brede samtykker? 
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Utfordring # 2: Datamaksimalisering 

•  Big Data = nytt syn på data 

•  Verdien ligger i dataenes fremtidige bruksmuligheter 
 
•  Dette utfordrer prinsippet om dataminimalisering 
 
•  Men hvem vil ønske å slette penger? 
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Utfordring # 3: Mangel på åpenhet  

•  Hvilke opplysninger samles inn om meg, av hvem og til 
hvilket bruk? 

•  Tap av kontroll! 
 

•  Rett til innsyn er en grunnleggene rettighet, men blir 
vanskelig å praktisere. 
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Utfordring # 4: Farvel anonymitet? 

•  Gjennom sammenstilling av 
data kan det oppstå risiko for 
reidentifisering 

•  Er anonyme data mulig i Big 
Data-alderen? 
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Utfordring # 5: Sammenstilling kan avsløre sensitive data 

•  Sammenstilling av ikke-sensitive 
data kan gi sensitivt resultat  

•  Kan frembringe informasjon om: 
•  seksuell legning 
•  sykdommer 
•  politisk overbevisning 
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Utfordring # 6: ”The dictatorship of data” 

•  Vi blir summen av våre 
digitale spor 

 
•  Kan befeste fordommer og 

sosial ekskludering 
 
•  Big Data glemmer kontekst: 

beslutninger treffes på 
uriktige data 
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Anbefalinger  

 
for personvernvennlig bruk av Big Data 
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Husk risikovurdering 

Gode rutiner for anonymisering viktig 
 

Kartlegg sannsynligheten for at dataene kan 
reidentifiseres 
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Vær åpen! 
 
 

Hvilke data samles inn, fra hvor og til hvilket 
bruk? 

 
Hvordan funker algoritmen? 
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Innebygd personvern skaper tillitt 

Les om sju steg for innebygd personvern  
på våre nettsider 
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”With Big Data comes big responsibilities” 
       danah boyd, Microsoft Research 

 

 
 

Takk for meg! 
Catharina Nes 

cane@datatilsynet.no 


