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Introduksjon 
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• Ny personvernlovgivning (GDPR) 

• Hva er personvern?

− «Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger» (Datatilsynet)

• Gjelder for alle som behandler personopplysninger i yrkes- eller forretningsvirksomhet

• Hvorfor er dette viktig?

− Risikoen for sanksjoner (f.eks. overtredelsesgebyr) og omdømmetap



Noen nyttige personvernbegreper
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• Personopplysning: Opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk 
person. 

− Eks: navn, e-postadresse, IP-adresse, søknad på stilling, lokaliseringsopplysninger, handlemønster 

• Særlige kategorier av personopplysninger: Uttømmende opplisting i loven 

− Rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger, seksuelle 
forhold eller orientering, genetiske og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person

• Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av personopplysninger. 

− Eks: innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering mv.

• Registrert: Den som en personopplysning kan knyttes til. 

− Eks: ansatt, innleid personell, kunder, besøkende mv. 



Hvorfor er personvern relevant for eiendomsbransjen?
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• Bruk av personopplysninger ved utøvelsen av alminnelig forretningsvirksomhet

− Administrering av ansettelsesforholdet: Opplysninger om ansatte

− Administrering av avtaleforhold: Opplysninger om ansatte hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere mv.

− Oppfylle lovpålagte plikter: eiendomsmeglerloven, hvitvaskingsloven, bokføringsloven mv.

• Bruk av personopplysninger i markedsarbeid

− Markedsføring av eiendommer 

• Teaser/prospekt

− Markedsføring av egen virksomhet

• Nyhetsbrev

• Nye tjenester og produkter

• Invitasjoner til seminarer

• Hjemmeside og bruk av cookies

− Behovet for kundedatabase

• Navn, telefonnummer, e-postadresse, tilknyttet selskap (arbeidsgiver)



Hvilke personvernregler gjelder ved markedsføringsarbeid?
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• Personvernprinsippene – personvernreglene i et nøtteskall

− «Lovlighet» 

• Bruk av personopplysninger for markedsføringsarbeid krever et rettslig grunnlag

− «Gjennomsiktighet og rettferdighet» 

• De registrerte skal vite at dere behandler personopplysninger om dem og til hvilke formål

− «Formålsbegrensning» 

• Personopplysninger kan bare brukes til det formål de ble samlet inn for

− «Dataminimering» 

• Kun nødvendige personopplysninger kan samles inn og behandles 



Hvilke personvernregler gjelder ved markedsføringsarbeid?
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• Personvernprinsippene – personvernreglene i et nøtteskall (forts.)

− «Riktighet» 

• Personopplysningene må være korrekte 

− «Lagringsbegrensning»

• Personopplysningene må slettes når formålet med behandlingen er oppnådd eller den registrerte krever det

− «Integritet og fortrolighet»

• Personopplysningene må oppbevares forsvarlig med nødvendig tilgangskontroll

− «Ansvar» 

• Virksomheten er ansvarlig for etterlevelse av reglene, men den enkelte ansatte er de som i praksis må forholde seg til reglene



www.bahr.no

LISE SOFIE STENE

Advokat

ANNETTE JUSTAD

AdvokatKontakt

T + 47 414 76 650

M anjus@bahr.no

T + 47 452 71 027

M lisst@bahr.no

7


