
GDPR og NS-ISO/IEC 27701

28.10.2020



Personvern

• Beskyttelse av privatlivets fred
• Ivaretakelse av personlig integritet
• Retten til å bestemme over egne 

personopplysninger 
• Nedfelt i Grunnloven §102 og EMK 

artikkel 8
• Personvern må veies mot andre 

interesser og verdier
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Datatilsynet

• Tilsyn og ombud
• Uavhengig myndighet
• Vi har ansvar for følgende lover:

– Personopplysningsloven (GDPR)
– Helseregisterloven
– Politiregisterloven

• Omtrent 50 ansatte (jurister, 
teknologer og samfunnsvitere)

• Direktør i Datatilsynet er Bjørn Erik 
Thon
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Datatilsynets oppdrag

• Datatilsynets oppdrag er blant annet 
å
– Arbeide for en mer rettferdig 

maktbalanse mellom individet på den 
ene siden, og kommersielle aktører og 
det offentlige på den andre

– Arbeide for å fremme 
personvernvennlig digitalisering, 
innovasjon og utvikling.

– Hjelpe virksomheter til å forstå 
viktigheten av godt personvern og 
etterleve regelverket.

– Bidra til at individet i større grad kan 
ivareta sitt eget personvern
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Datatilsynets organisasjon
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Nært samarbeid med EU-landene og i EØS.

• EDPB European Data Protection Board
• EDPB har gjennomført 30 plenarmøter hittil på 2 år.
• 16 guidelines viderført fra forløperen til EDPB, Art29WP.
• 15 nye guidelines

– Consent
– Location data – Covid 19
– Connected vehicles
– Right to be forgotten
– Data protection by design and default
– Video devices
– Accreditation, sertifications
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Flere oppgaver og strammere prioriteringer
• Mange flere saker enn tidligere, og nye sakstyper 

– Adferdsnormer
– DPIA og forhåndsdrøftelser
– Meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten
– Klagesaksbehandling

• Mer kompliserte saker, og større «motstand» bl.a. fordi overtredelsesgebyrene er blitt 
større 

• Større behov for å analysere avvik, tilsyn, veiledningshenvendelser osv

• Ikke bare omorganisert – også videreutvikle vår arbeidsmetodikk 

• Ny tilsynsmetodikk – gjenetablere tilsynsvirksomheten

• Behov for digitalisering og effektivisering

• Mer forpliktende, og betydelig mer ressurskrevende internasjonalt samarbeid





Ble ved endelig 
vedtak redusert til 1,2 
mill.



Korona og personvern
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Regulatorisk sandkasse

Datatilsynet starter regulatorisk 
sandkasse for utvikling av ansvarlig 
kunstig intelligens
Regjeringen har tildelt Datatilsynet 
ekstra midler for å starte arbeidet 
med å opprette en regulatorisk 
sandkasse. 
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Gjennom deltagelse i sandkassen skal virksomhetene få økt forståelse for de 
regulatoriske kravene som stilles på personvernområdet, noe som kan bidra til å korte 
ned tiden fra utvikling og testing til faktisk utrulling av KI-løsninger i markedet.



Innebygd personvern

• Innebygd personvern er et 
sentralt krav i 
personopplysningsloven og betyr 
at det tas hensyn til personvern i 
alle utviklingsfaser av et system 
eller en løsning. 

• Når du lager et system som 
behandler personopplysninger, 
er det viktig at du kjenner til 
personvernprinsippene. 
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NS-ISO 27701
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NS-ISO/IEC 27701 kobling til andre standarder

NS-ISO/IEC 27701 viser til:

• ISO 29100 (Informasjonsteknologi – Sikringsteknikker –
Rammeverk for personvern)

• ISO 29151 (Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker –
Retningslinjer for personopplysninger)

• ISO 27018 (Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker -
Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger (PII) i 
offentlige skytjenester som håndterer personopplysninger).

Standarden inneholder også et vedlegg som kartlegger krav og 
ansvar til GDPRs krav, slik at NS-ISO/IEC 27701 kan brukes som 
en GDPR-samsvarsveiledning av behandlingsansvarlige (Data 
Controller) og databehandlere (Data Processor).
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Grunnpakke 1 av 3 for cybersikkerhet

Standarder som alle virksomheter må være kjent med for å gjennomføre basissikkerheten. 
Typiske standarder i denne pakken er NS-ISO/IEC 27001 og NS-ISO/IEC 27002, men pakken 
inneholder også flere andre viktige standarder. Grunnpakke 1 er Standardsamling for IT-
sikkerhet.
• NS-ISO/IEC 27000  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for 

informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi (ISO/IEC 27000:2016). Engelsk og norsk 
utgave. 

• NS-ISO/IEC 27001  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for 
informasjonssikkerhet - Krav. Engelsk og norsk utgave.

• NS-ISO/IEC 27002  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Tiltak for 
informasjonssikring. Engelsk og norsk utgave. 

• NS-ISO/IEC 27003  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for 
informasjonssikkerhet - Veiledning. Engelsk utgave. 

• NS-ISO/IEC 27004  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for 
informasjonssikkerhet - Overvåking, måling, analyse og evaluering. Engelsk utgave.

• NS-ISO/IEC 27005  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Risikostyring for 
informasjonssikkerhet. Engelsk utgave.

• NS-ISO/IEC 27701  Sikringsteknikker - Utvidelse av NS-ISO/IEC 27001 og NS-EN ISO/IEC 
27002 for håndtering av personvernsinformasjon - Krav og retningslinjer. Engelsk utgave.
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Akkreditering og sertifisering

Sertifisering kan både ha fordeler for virksomheter som 
behandler personopplysninger og for den registrerte. 
Datatilsynet har som oppgave å oppmuntre til og legge til 
rette for etableringen av mekanismer for 
personvernsertifisering samt personvernsegl og -merker.
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Retningslinjer fra Personvernrådet

Retningslinjer om sertifisering
Personvernrådet har vedtatt retningslinjer om sertifisering. De tar sikte på å 
identifisere overordnede vilkår som kan være relevante for alle typer 
sertifiseringsordninger. Retningslinjene kan være relevante for sertifiseringsorganer 
som lager utkast til en sertifiseringskriterier, samt dataansvarlige og databehandlere 
som ønsker å definere sin egen personvernstrategi.

Retningslinjer om akkreditering av sertifiseringsorganer
Personvernrådet har vedtatt retningslinjer om akkreditering av sertifiseringsorganer. 
De gir en innføring i hva sertifisering innebærer, med særlig fokus på hva som skal til 
for å bli akkreditert som et sertifiseringsorgan. Retningslinjene er særlig relevante for 
interessenter som ønsker å bli akkreditert som sertifiseringsorgan.

Retningslinjer om atferdsnormer og kontrollorganer
Personvernrådet har vedtatt retningslinjer om atferdsnormer og kontrollorganer. 
De gir en innføring i hva atferdsnormer er, samt prosedyren for innsending og 
vurdering av atferdsnormer.
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Status for arbeidet med sertifisering og godkjenning av 
sertifiseringsorganer

Datatilsynet vil starte arbeidet med krav for godkjenning 
(akkreditering) av sertifiseringsorganer og kriterier for 
sertifisering i løpet av 2020/2021. Vi antar at disse kravene 
kommer på plass tidligst i 2021.
Personvernrådet har kommet med uttalelser om enkelte 
lands krav for akkreditering av sertifiseringsorganer. 
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