
GDPR og digitalisering 

Frokostmøte 27.02.18



GDPR – forkortelsen som skapte angst



2017 – året det begynte å bli bratt



1. Nye personvernregler (GDPR) – hva betyr det for eiendomsbransjen?  
v/Arve Føyen, Føyen Torkildsen

2. Byggherreforskriften og elektroniske mannskapslister 
v/Ottar Egset, Føyen Torkildsen

3. Smarte bygg – hva gjør teknologien og hvilke personopplysninger behandles? 
v/Thomas Pettersen, Rejlers Norge AS

4. Kort pause

5. Smarte bygg og personvern 
v/Knut Olav Fiane og Christian Werner Skovly, Føyen Torkildsen

6. Håndtering av personopplysninger i leieforhold, kundedatabaser m.v. 
v/Øyvind E. Ransedokken, Føyen Torkildsen

7. Oppsummering og avslutning

Program





GDPR – Nye personvernregler i 2018
Norsk Eiendom – 27.februar 2018

Advokat Arve Føyen
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Hva er GDPR?

• EUs personvernforordning 2016/679        (General Data Protection Regulation)

• Erstatter tidligere direktiv 95/46/EF

• Trer i kraft 25. mai 2018

• Vil erstatte eksisterende norsk personopplysningslov og –forskrift

• Regler for behandling av fysiske personers personopplysninger

Copyright © 2017 Foyen  Torkildsen All Rights Reserved

3



Status GDPR i Norge 

• Høringsnotat og uoffisiell norsk oversettelse 6. juli 2017 fra lovavdelingen i Justis- og 

beredskapsdepartementet – Høringsfrist var 16. oktober

• Implementerer GDPR i norsk rett ved henvisning

• Noen særnorske regler – for eksempel: 

• kameraovervåking på arbeidsplass  

• arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-postkasse

• Aldersgrense for barns samtykkekompetanse ved bruk av informasjonssamfunnstjenester

• Ny norsk personopplysningslov skal etter planen være vedtatt og tre i kraft samtidig med GDPR
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GDPR
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overføringer

Leverandør-
kontroll

Roller

Løpende
Oppfølging



Personvernforordningen (GDPR) i et nøtteskall – hoved-
endringer

• Oversikt over behandling av personopplysninger

• Vurdering av risiko og personvernkonsekvenser

• Sterkere rettigheter for de registrerte – f.eks. dataportabilitet

• Krav til innebygd personvern (“privacy by design”)

• Strengere krav for databehandlere

• Krav til personvernombud – for mange (ikke alle) virksomheter

• Strengere bøteregime…
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• Behandlingsansvarlig

• Bestemmer «alt»

• Databehandler

• «Hjelper til»

• Den registrerte 

• Den opplysningene knyttes til 

• Rettighetshaver etter GDPR
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• Personopplysningene må samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte 

og berettigede formål

• Ett samtykke per formål uansett om samme tjeneste

• Identifiser ulike formål og beskriv dem i teksten

➢ Salg/tjenesteleveranse er primærformål

➢ Markedsføring

➢ Utsendelser av ulike slag

➢ Profilering, analyse, etc

➢ Testing 

➢ Opplæring
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Hva gjelder GDPR egentlig for?

• Personopplysning: enhver opplysning om en identifisert eller 

identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, fødselsnummer, 

adresse, telefonnummer, bankkontonummer, e-postadresse, 

identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, IP-adresse.

• Sensitive personopplysninger: typisk helseopplysninger, 

fagforeningsmedlemskap, etc samt nytt; genetiske og biometriske

data.
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Hva gjelder GDPR egentlig for?
• All behandling av personopplysninger.

• Behandling: enhver bruk av personopplysninger, enten 
automatisert eller ikke – Herunder:

• innsamling, 

• lagring, registrering, sammenstilling, 

• utlevering, 

• oppbevaring - arkivering

• endring, 

• gjenfinning, 

• tilpasning, 

• strukturering, 

• organisering.
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Grunnleggende prinsipper

• Behandlingsgrunnlag – samtykke, avtale, lov

• Formålsbegrensning

• Dataminimalisering

• Transparens

• Internkontrolldokumentasjon og risikovurderinger
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• Loven gjelder enhver befatning med 

«personopplysninger».

• Personopplysninger er alt som direkte eller indirekte 

kan identifisere et individ

• Skiller mellom «vanlige» og sensitive opplysninger

• Dette dekker også tekniske metadata, loggdata, 

identifikatorer på internett, samt genetiske data og 

biometriske data

• Innhenting og behandling av personopplysninger 

krever hjemmel i samtykke, avtale, lov, el. 
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Virkeområde



• Samtykke

• Skal være fritt, uttrykkelig, informert

• Avtale – må ikke være betinget av samtykke som ikke er nødvendig for 

gjennomføring av avtalen

• Lov – eller forskrift hjemlet i lov 

• «Interesseavveiningen»  - Den behandlingsansvarlige har en legitim 

interesse som ikke overstiges av den enkeltes interesse i et godt 

personvern
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Individets rettigheter

Informasjonsplikt overfor datasubjektet utvides, og det blir full transparens:

• Hva behandles

• Hvor lenge behandles opplysningene

• Hvem deles opplysningene med

• Behandles opplysningene ut av EU/EØS

• Og annet som er relevant for at den registrerte skal kunne ivareta sine rettigheter

• Innsynsretten styrkes – Omfatter også «interne» dokumenter (?)
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Omfatter det vedkommende har gitt av informasjon

• men også det som er “generated by his activity”

Ihht WP29: f eks

• Musikkstreamingliste

• Kontaktliste fra webmail

• Banktransaksjoner – men ikke hvitvaskingsdata

• HR-data omfattes – konkret vurdering må til

Dataportabilitet – kundedata og HR-data

Datasubjektet skal ha 

• Rett til å motta data om seg selv som

vedkommende selv har gitt til den 

behandlingsansvarlige

• på en strukturert måte og i et alminnelig brukt

og maskinlesbart format, og

• skal ha rett til å få slike data overført til en annen

behandlingsansvarlig uten begrensninger fra den 

opprinnelige behandlingsansvarlige, når:

(a) Behandlingen er basert på samtykke, eller på

kontrakt
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Hovedregel nå og under GDPR

• Fri flyt av data i EØS-området

• Overføring til andre land ved bruk av 

godkjente juridiske mekanismer

• Visse typer data kan ikke overføres

• All utkontraktering skal risikovurderes

på forhånd

Krav til inngåelse av 

databehandleravtaler
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Hovedregel om overføring ut av EØS: ULOVLIG

Hvis ikke: 

Modellavtaler fra EU
• Utløser ofte informasjonsplikt til den registrerte 
Privacy Shield
• Rettslig bestridt allerede
BCR
• Beste alternativ for store konsern – og for noen 

databehandlere
Særregler – lov eller traktat, samtykkebasert osv

Overtredelse kvalifiserer for høyeste sanksjon i 
GDPR



Internkontroll

• Den behandlingsansvarlige skal etablere internkontroll i samsvar med 

personopplysningsloven § 14. 

• De systematiske tiltakene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det 

omfang det er nødvendig for å etterleve krav gitt i eller i medhold av 

personopplysningsloven, med særlig vekt på bestemmelser gitt i medhold av 

personopplysningsloven § 13.

• Internkontroll innebærer at den behandlingsansvarlige blant annet skal sørge for å ha

• kjennskap til gjeldende regler om behandling av personopplysninger, 

• tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av de ovenstående 

rutiner

• denne dokumentasjonen tilgjengelig for de den måtte angå.
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Oversikt over behandling av personopplysninger GDPR artikkel 30

• Formålet med behandlingen

• Hvilke personkategorier er omfattet, og hvilke kategorier personopplysninger

• Kategorier av mottakere som opplysningene vil bli utlevert til 

• Hvor er de innhentet fra

• Hva er grunnlaget for behandlingen

• Hvor lenge lagres dataene, og hva er de planlagte tidsfristene for sletting av informasjon

• Dersom det er mulig – en beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikringstiltak som 

nevnt i Artikkel 32 nr. 1

➢ Dokumenteres i en protokoll 

➢ Unntak for virksomheter med færre enn 250 ansatte mht. føring av protokoller over 

behandlingsaktiviteter

19Copyright © 2017 Føyen Torkildsen All Rights Reserved. 

Oversikt over 
behandlinger



Protokoll
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• Mange ansatte?

• Stabil eller ustabil arbeidsstokk –

engasjert?

Et hovedbudskap:
Risikobasert implementering av GDPR 
– en nødvendighet
• Mange kunder?

• Engasjerte kunder?

• Prinsipielle brukere?

Copyright © 2017 Foyen  Torkildsen All Rights Reserved
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Prioriter innsats der fokus på personvern er viktigst!

..og tenk 
risikoaksept..



Vurdering av risiko og personvernkonsekvenser

• Den behandlingsansvarlige skal:

• gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske 

tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i 

samsvar med GDPR

• gjennomgås på nytt og oppdateres ved behov

• hvis forholdsmessig ift. behandlingsaktivitetene; 

iverksette retningslinjer for vern av 

personopplysninger
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Innebygd personvern

Tjenester må designes ut ifra personvernhensyn: 

• Retten til å få vite hva som skjer med ens opplysninger, transparens – hvem har 

tilgang til dem og hvor lenge lagres de?

• Retten å bli slettet/glemt, 

• Retten til dataportabilitet, mv 

• Dataminimalisering

• Formålsbegrensning

• Lagringsbegrensning

• Og: privacy by default på alle innstillinger og bokser

Dette må DOKUMENTERES skriftlig – bør inn i virksomhetens anskaffelsesrutiner
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Hva er «avvik»

• Ved brudd på personopplysningssikkerheten  - varsel til Datatilsynet snarest mulig og senest innen 72 timer etter 
kjennskap til bruddet

• Unntak hvis det er lite sannsynlig at bruddet har ført til konsekvenser for vedkommendes personvern.

• Typiske avvik

• hacking/urettmessig utlevering eller tilgang, 

• tap/endring av data, 

• lekkasje av data, 

• minnepinne på avveie, 

• sikkerhetsbrudd, etc

• Det tar tid til å finne ut hva som har skjedd før man informerer, 72 timer går fort

• Databehandleravtalene må reforhandles før mai 2018 – Mer detaljerte og konkrete krav til rapportering av avvik

Copyright © 2017 Foyen  Torkildsen All Rights Reserved
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Sanksjoner for brudd på GDPR – “foretaksgebyr”

• Størrelsen på “boten” avhenger av hva bruddet er relatert til:

20 000 000 EUR, or 4% of the total worldwide annual turnover

• whichever is higher

Gjelder brudd på:

• the basic principles for processing, including conditions for consent, the 

data subjects’ rights

• the transfers of personal data to a recipient in a third country or an 

international organization (= cloud!)

Copyright © 2017 Foyen  Torkildsen All Rights Reserved
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• Arve Føyen

• Mobil: +47 91 81 99 62

• E-post: 

af@foyentorkildsen.no
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Smarte bygg
- hva gjør teknologien og hvilke personopplysninger behandles

Thomas Pettersen 
adm dir Rejlers Norge | Rejlers Embriq



Embriq er en del av Rejlers

Vi digitaliserer fysisk infrastruktur

▪ NASDAQ - 2 000 ansatte

▪ Årlig omsetning på SEK 2,3 milliarder

▪ 100 kontorer i Skandinavia

▪ Ledende ekspertise innenfor rådgivende ingeniør,-og IT kompetanse

▪ Strøm, infrastruktur, telekommunikasjon, energi og IT



All fysisk infrastruktur
digitaliseres



Hva gjør teknologien? 

▪ Effektiv drift – eliminere manuelle oppgaver / Digitalisering og 
automatisering

▪ Preventivt vedlikehold. Mer presist, faktiske data og akkurat i tide

▪ Investeringsoptimalisering – simulering og analytisk behandling av 
data for å fatte riktige investeringsbeslutninger

▪ Miljø og Komfort – «gjør livet enklere, mer behagelig og klimavennlig»

▪ Styre adferd, opplysninger til relevant målgruppe



«digital 
twins» 





Teknologiske muligheter

▪ Beacons som identifiserer personer / heatmaps

▪ Lokaliseringsdata med høy presisjon

▪ Adgangskontroll, adferds-systemer

▪ Vann, Varme, Ventilasjon

▪ Energioptimalisering

▪ FDV – anlegg

▪ Renhold og avfallsystemer

▪ Parkering,- og lade-teknologi

▪ Micro-grids

▪ etc



For å få forretningsmessig gevinst;

▪ Sammenstilling av ulike datakilder (etablere triggere for ulike 
senarioer.) 

▪ Samle sammenstilte data over tid, - for å finne sammenhenger og 
algoritmer anvendes for å finne bruksmønster, samt avvikende 
bruksmønster

▪ Store datamengder samles inn – og SAMMENSTILLES

▪ Det er her utfordringene blir størst, for å muliggjøre seg av 
digitaliseringsmulighetene (og automatiseringen) må data som i 
utgangspunktet er tiltenkt ett formål, brukes i andre sammenhenger. 



Hvilke data samles inn

▪ Personopplysninger

- Navn, stilling/rettigheter, foto, kjennetegn/adferd

▪ Bevegelse, rom, lokasjon med høy presisjon

▪ Timestamps

▪ Tilstandsdata

▪ Alarmer ved terskelverdier



www.embriq.no





Smarte bygg og personvern
Norsk Eiendom 27.02.2018

Advokatfullmektig Christian Werner Skovly
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• Stadig større bruk av sensorer for å 

optimalisere forvaltningen av bygget

• Kartlegger flyt av mennesker og planlegger 

ressursbruk

• Beacons (og ePrivacy)

• Adgangskontroll

• Besøksregistrering

• Kantineregistrering

• Kameraovervåkning

• Parkering
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Virkeområde
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Leverandør-
kontroll

Behandlings-
ansvarlig 

(leietaker)

Databehandler 
(utleier)

Datasubjekt
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Leverandør-
kontroll

Behandlings-
ansvarlig 

(leietaker)

Databehandler 
(utleier)

Datasubjekt

Under-
Databehandler 

1

Under-
Databehandler 

2

Under-
Databehandler 
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• Behandlingsansvarlig (ofte leietaker) er 

ansvarlig for å overholde dette

• Databehandler (ofte utleier/forvalter) 

plikter derimot å assistere 

behandlingsansvarlig, men må ikke utlevere 

personopplysninger på egenhånd.

• Den som personopplysningene gjelder har 

rett til

• Informasjon, art. 12-14

• Innsyn, art. 15

• Retting, art. 16

• Sletting, art. 17

• Dataportabilitet, art. 20
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Individets 
rettigheter
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Hvilken rett har arbeidsgiver/leietaker?

Behandlings-
ansvarlig 

(leietaker)

Databehandler 
(utleier)

Datasubjekt
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Hvilken rett har arbeidsgiver/leietaker?
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Hvilken rett har arbeidsgiver?
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IKT Media

Føyen Torkildsen representerer et av de største juridiske miljøene i Norge 
innenfor fagområdet IKT Media. Grunnet vår brede forretningsforståelse, 
kompetanse og erfaring innenfor fagområdet er vi også på disse områdene 
rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Få 
andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har 
opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår evne til å 
tilpasse oss nye tekniske og strukturelle utfordringer og muligheter, som disse 
bransjene løpende står overfor, gjør oss unike.



Christian Werner Skovly

Christian Werner Skovly er advokatfullmektig i 

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, hvor han er 

tilknyttet avdelingen for IKT og media. 

Skovly arbeider hovedsakelig med personvern og IKT-

juridiske problemstillinger, herunder IKT-avtaler, Cloud

Computing og immateriell eiendom. 

cws@foyentorkildsen.no

+47 95208262
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Personopplysninger i leieforhold
- illustrert ved eksemplet elektronisk adgangskontroll

Frokostmøte 27. februar 2018 i regi av Norsk Eiendom

Advokat Øyvind Eidissen Ransedokken
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Ansatte/innleide fysiske personer
(datasubjekt - de registrerte)

Leietaker (arbeidsgiver)
(behandlingsansvarlig)

Utleier
(databehandler)

Behandling av personopplysninger i leieforhold – f.eks. elektronisk adgangskontroll 

Vaktselskap
(underdatabehandler)



Relevante behandlingsgrunnlag

1. Samtykke

➢ Informert, frivillig samtykke for klart definerte og atskilte formal

2. Avtale

➢ Nødvendig for gjennomføringen av en avtale med datasubjektet

3. Rettslig forpliktelse

➢ Nødvendig for oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som den 

behandlingsansvarlige er underlagt

4. Berettiget interesse

➢ Nødvendig for formål knyttet til den behandlingsansvarliges eller 

tredjeparts berettigede interesse – interesseavveining mot hensyn til 

datasubjektet
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Adgangs-
kontroll

Behandlings-
ansvarligAnsettelses-

avtale

DatabehandlerDatabehandler-
avtale

Datasubjekt

Under-
databehandler 

1

Under-
databehandler 

2

Under-
databehandler 

3



Databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig (leietaker) og databehandler (utleier)

Skriftlig avtale som regulerer behandlingens formål og art,                                                                   
typen personopplysninger, kategorier av registrerte og                                                                                             
rettigheter og plikter mellom partene.

Norsk Eiendoms standard leieavtale for næringslokaler/-bygg

Vedlegg: Databehandleravtaleavtale om 

behandling av personopplysninger

i forbindelse med bruk av elektroniske nøkkelkort
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Kravet til databehandleravtale 



GDPR (fra 25. mai): Nye krav til databehandleravtalers innhold

• Må spesifikt angis at:

➢ behandler kun på dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige

➢ sikrer at personer som behandler personopplysningene er underlagt taushetsplikt

➢ treffer alle nødvendige tiltak mht. fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i relevante IT-

systemer og tjenester

➢ bistandsforpliktelser knyttet til den registrertes rett til innsyn, sletting, informasjon, dataportabilitet mv.

➢ Gir den behandlingsansvarlige rett til nødvendige revisjoner, inspeksjoner og tilgang til informasjon

• Særlig om bruk av underleverandører 

• Krever godkjenning fra behandlingsansvarlig

• Varsel om endring i bruk av underleverandør slik at behandlingsansvarlig kan nekte

➢ Interessant i et «cloud»-perspektiv
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Hva gjør man med «gamle» databehandleravtaler?

• Først og fremst: Skaff oversikt! 

• Viktig å gjennomgå og verifisere etterlevelse av nye innholdskrav iht. GDPR

➢ Oppdatere avtalevilkårene ved behov

➢ F.eks. knyttet til databehandlerens aktiviteter og de registrertes rettigheter
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• Oversikt over alle prosesser i virksomheten som involverer personopplysninger

• Oversikt over alle leverandører (IT eller andre tjenester) som har tilgang til virksomhetens 

personopplysninger

• Dokumentere behandlingsgrunnlag for all behandling av personopplysninger

• Databehandleravtaler med alle tredjeparter

• Tekniske og organisatoriske tiltak for å overholde individenes rettigheter

• Tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personopplysningenes integritet, konfidensialitet 

og tilgjengelighet

• Internkontrolldokumentasjon som dokumenterer og beviser etterlevelse av regelverket
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Oppsummering: Hva kreves for å etterleve regelverket?
Ikke uttømmende



Prosess for etablering av internkontroll

• Planlegging - introduksjon til problemstillinger og tema

• Oppstart – kartlegging av nå-situasjon

➢ Eksisterende internkontrollsystem, databehandleravtaler

• Gap-analyse -> rapport

• Prioritering, lukking av gap

• Personvernerklæring – dokumentasjon i protokoll

• Implementering av rutiner og oppfølging

• Videre opplæring til organisasjonen
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Planlegging Kartlegging 
GAP-

analyse
Protokoll Etablering 

av rutiner
Implementering

Virksomhetsstyring 

/ kvalitetssikring
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• Øyvind Eidissen Ransedokken

• Mobil: +47 95 97 74 15

• E-post: oer@foyentorkildsen.no
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