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i Forbundet for ledelse og teknikk 



Visste du…
• EUs personvernforordning (GDPR) blir inkorporert i en ny personopplysningslov?

• GDPR står for «General Data Protection Regulation»?

• GDPR innebærer den største personvernrettslige endringen på over 20 år?

• GDPR angår deg som privatperson og at du omtales som den registrerte?

• GDPR gir de registrerte en rekke nye rettigheter? Eksempelvis retten til dataportabilitet, som 
innebærer at man kan kreve å få utlevert informasjon om behandlingen av personopplysninger 
på minnepinne eller annet elektronisk format.

• Personopplysninger er data eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson (den 
registrerte)?

• «Personvern» i praksis betyr retten til et privatliv og til å bestemme over egne 
personopplysninger?

• GDPR stiller strenge krav til systemer, enkeltrutiner, behandlingsmåter og informasjon som 
berører personvern?

• At arbeidsgivere etter de nye reglene om personvern ikke lenger må melde eller søke om 
konsesjon, men at de får en dokumentasjonsplikt og må foreta en risikovurdering?

• At de særnorske reglene om innsyn i e-postkasse vil videreføres etter GDPR?

• At utgangspunktet for alt personvernarbeid er forsvarlighet? Det vil si at det er lov å tråkke feil 
så lenge man har foretatt en forsvarlig vurdering av behandlingen av personopplysningene 
på forhånd!

 

Har du tenkt på at…
God håndtering av medlemsopplysninger bygger tillitt i markedet.

At sky/cloud/SaaS ikke genererer mer personopplysninger, men medfører at opplysningene lagres 
på en annens datamaskin. Behandlingsansvarliges direkte kontroll forsvinner, men GDPR øker 
beskyttelsen ved at det stilles strengere krav til databehandlere.

Du gjennom sentrale e-postløsninger mv. kan ha andres personopplysninger på dine mobile enheter 
– beskytt disse i minst like stor grad som du gjør for egne opplysninger. 



Personvernordboka for FLT  

Autentisering - Handling for å bekrefte identitet for eksempel ved tilgang til program, arkiv eller 
server som lagrer personopplysninger.

Avvik - Hendelse eller situasjon som bryter med gjeldende regler eller FLTs rutiner og instrukser.

Behandling av personopplysninger - All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig - Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og 
hvilke hjelpemidler som skal brukes. 

Behandlingsgrunnlag - Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Dette kan for eksempel 
være hjemmel i lov, samtykke, nødvendighet for å oppfylle en avtalt tjeneste eller tildelt rolle.

Databehandler - Den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. 
Dette er vanligvis en virksomhet. 

Databehandleravtale - En avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig om hvordan 
personopplysninger skal behandles. GDPR inneholder en angivelse av hva Databehandleravtaler skal 
inneholde. Det er viktig at dette og ansvarsforholdet undersøkes. 

Dataminimering -Prinsipp om at innsamling av data skal avgrenses til det som er strengt nødvendig 
for å oppnå formålet.



Den registrerte - Personen som opplysningene kan knyttes til. For FLT vil dette ofte være medlemmene 
og de ansatte, evt. andre enkeltpersoner som vi behandler opplysninger for. 

Formål - Prinsipp om at personopplysninger bare kan behandles for et på forhånd presist angitt 
formål. Innsamlede personopplysninger kan ikke brukes senere til formål som er uforenlige med det 
opprinnelige formålet.

GDPR - står for The General Data Protection Regulation. Det er EUs forordning for personvern

Informasjonssikkerhet - Sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om konfidensialitet, 
integritet, tilgjengelighet og vedvarende robusthet.

Innebygd personvern (Privacy by design) - Prinsipp om at et system eller en løsning blir utviklet 
slik at personvernet blir ivaretatt. Mer om prinsippet finner dere her: https://www.datatilsynet.no/
regelverk-og-skjema/lage-nye-losninger/innebygd-personvern/

Integritet - Prinsipp om at personopplysninger skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring 
eller sletting. Sikres best gjennom tekniske tiltak og tilgangsstyring. 

Kontrolltiltak - Tiltak som arbeidsgiver setter i verk for å kontrollere de ansatte i arbeidssituasjonen.

Kryptering - Metode for å gjøre data uleselig/utilgjengelig for andre ved hjelp av en matematisk 
funksjon (krypteringsteknikk/-algoritme) og en forhåndsbestemt nøkkel.

Personopplysning - Opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en 
enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller 
fødselsdato.

Personvernombud - En person som er utpekt av en behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. 
Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven 
med forskrift. 

Profilering - Analysering av personopplysninger for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov. 
Selskap som Facebook og Google gjennomfører slik profilering i høy grad.

Samtykke - En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun 
godtar behandling av opplysninger om seg selv. Dette er et av flere behandlingsgrunnlag – se 
«Behandlingsgrunnlag».

Sensitiv personopplysning (særlige kategorier) - Opplysning om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, 
eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller 
dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger, 
f) genetisk eller biometrisk informasjon (dersom informasjonen benyttes for identifikasjon.

Tilgangsstyring - Regler for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger eller systemer. 
En sentral del i innebygd personvern. Gode løsninger for tilgangsstyring sikrer enklere rutiner og 
retningslinjer for bruk av personopplysninger.



Felles behandlingsansvar Forbundet for 
Ledelse og Teknikk

Organisasjonen er delt inn i et hovedkontor og ca. 70 lokale avdelinger. De lokale avdelingene er av ulik 
størrelse – noen er bare en tillitsvalgte, mens andre har ansatte. Rutiner og behov kan variere noe mellom 
avdelingene, men fokus har og vil være strømlinjeforming og sentralisering av personopplysninger. 

Forbundets lokalavdelinger er selvstendige juridiske enheter. Vår anbefaling og vurdering er at det legges 
opp til et felles behandlingsansvar med sentraliserte rutiner for etterlevelse. Dette er den løsningen som gir 
størst grad av personvern og kontroll. Løsningen vil også kreve vesentlig mindre administrasjon. 

GDPR foreskriver at behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes i behandlingen. Det betyr at den som 
bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og derfor også hvorfor opplysningene samles inn, er 
behandlingsansvarlig.

FLT sentralt bestemmer hjelpemidlene for behandling av personopplysninger

I møte med ansvarlig for GDPR prosjektet, juridisk og IT fremkom at FLT har følgende tre sentrale systemer 
som inneholder personopplysninger:

Medlemssystem (WinOrg): Lokalt installert sentralisert system som inneholder all medlemsinformasjon, 
inkludert betalingsdetaljer. Programmet håndterer også utsendelse av informasjon, driftsmeldinger og vil 
snart håndtere nyhetsbrev. Samtykketidspunkt og sted er også lagret. Registrerte tillitsvalgte får tilgang til 
et begrenset utvalg opplysninger om medlemmene i sin avdeling eller bedrift gjennom Tillitsvalgtverktøy 
på www.flt.no.

- PUBLIC 360: Lokalt installert sentralisert system for dokumentbehandling. Systemet er fullt søkbart og 
inneholder tilgangskontroll. Systemet benyttes som arkiv og saksbehandlingsverktøy. Systemet inneholder 
administrasjon, saksbehandling og juridisk mv. PUBLIC 360 har elektronisk journalføring og elektronisk 
lagring av dokumenter som er i samsvar med personvernprinsippene.

- Arkiv: FLT har siden 2012 hatt fullelektronisk arkiv. Eldre dokumenter er lagret i vårt papirarkiv. FLT har 
et fjernarkiv hos ARBARK som er vårt arkivdepot. Vi avleverer det papirmaterialet vi har lov til å arkivere til 
ARBARK. Det er dermed klart at det er FLT sentralt som bestemmer hjelpemidlene. 

Hvem bestemmer formålet med behandlingen?

Formålet for behandlingen defineres i sentrale vedtekter og i medlemsavtaler. Nå som personvernerklæringen 
oppdateres er det naturlig at disse sentraliseres og inneholder en klar angivelse av formål og lagringstid. 
Videre at FLT sentralt påtar seg rollen som behandlingsansvarlig og at informasjonen deles med lokale 
avdelinger som anses å ha et felles behandlingsansvar. 

Det syntes ryddig å samle funksjonen sentralt. Dette er i tråd med prinsippet om at løsninger skal designes 
slik at de best ivaretar personvern. Sentrale e-poster og saksbehandlingssystem bør gjøre at systemeier er 
behandlingsansvarlig. 

Hvem er ansvarlig

I praksis vil det være virksomhetens Forbundsleder som er behandlingsansvarlig. Forbundslederen 
kan delegere oppgaver nedover i organisasjonen, men den øverste ledelsen har fortsatt ansvaret for at 
behandling av personopplysninger skjer på en god måte.



Personopplysninger  
– vær varsom i hverdagen!

I de fleste virksomheter og styrerom er innhenting av personopplysninger nødvendig for 
driften. Personopplysninger er blitt en handelsvare og kan lett misbrukes. Trenden har 
snudd fra å samle inn mest mulig opplysninger til nå å begrense til et definert behov. 
«Minst mulig informasjon om andre til færrest mulig personer» er en god rettesnor. Her 
følger konkrete tips for å begrense risikoen for at personopplysninger havner på avveie.

• Tilgjengelighet: Ikke la dokumenter med personopplysninger ligge fremme på skjerm eller papir, 
med mindre du arbeider med dem her og nå. Selv da er det viktig at du passer på at ikke andre 
har innsyn – skjermfilter som hindrer innsyn fra siden er tilgjengelig for en lav pris hos de fleste 
butikker som selger elektronikk.

• Papir og elektronisk: Ha bevissthet rundt dette – er det nødvendig med et tosporet system? Det 
er enklere å tilgangsstyre og rydde opp i elektroniske arkiv og lagringsplattformer. Dersom papir 
benyttes bør det skje i et begrenset antall eksemplarer og låses inn i skuffer eller skap.

• Bruk av PC: Husk å sette opp passord på minst ett nivå.

• Makulering: Papirdokumenter med personopplysninger som ikke lenger trengs, makuleres.

• Utskrifter: Skriv kun ut det som er nødvendig.

• Møterom: Ikke legg igjen dokumenter med personopplysninger på møterom eller andre steder.

• Samtaler om andre: Ikke diskuter personopplysninger om styremedlemmer, ansatte eller 
beboere med andre uten at dette er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og i henhold til lov.

• Taushetsplikt: Den enkelte må være godt kjent med innholdet av sin taushetsplikt. 

• E-post: Personopplysninger bør ikke sendes over e-post. Dokumenter som inneholder 
personopplysninger bør deles i et dokument, anonymiseres eller krypteres ved at en sender et 
dokument som er passord-beskyttet, og en kode til mottakeren per SMS. 

• Oppbevaring av personopplysninger: Ikke oppbevar dokumenter med personopplysninger på 
usikrede medier som minnepinner, usikre datamaskiner, mobiler eller andre portable enheter.

• Passord og koder: Om du har innført minst ett-trinns kode må passord, PIN-koder, adgangskoder 
mv. behandles som konfidensiell informasjon.



Personopplysningenes «livsløp» – En 
praktisk sjekkliste til våre medlemmer

Forberedelse
Før en virksomhet kan sette i gang behandling av personopplysninger er det mye som må 
være på plass. Blant annet må følgende tiltak være iverksatt:

• Opplæring: En virksomhet har et ansvar for å sikre opplæring av nyansatte i forsvarlig håndtering 
av personopplysninger. Dette kan være at passord skal holdes hemmelige, at PCen skal være låst 
og arbeidsstasjoner holdt fri for ulike former for personalia når arbeidstakeren ikke er ved PCen 
eller stasjonen.

• Behandlingsgrunnlag: Enten i form av samtykke, lov eller såkalt nødvendighet, eksempelvis ved 
at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en arbeidsavtale eller for å ivareta en legitim 
interesse til virksomheten. 

• Formålet: Det skal være en grunn til at vi innhenter opplysningene! Personopplysninger kan 
altså kun behandles i tråd med et nærmere angitt formål. Det må være et klart formål med 
registreringen. Formålet må som hovedregel være kommunisert til den registrerte.

• Tiltak for å sikre informasjonsplikt: Den registrerte har som hovedregel krav på å bli informert 
om hvilke personopplysninger som behandles om vedkommende, til hvilket formål, hvor lenge, 
av hvilke tredjeparter, i eller utenfor Norge etc. I tillegg skal de registrerte informeres om hvilke 
rettigheter de har samt hvordan de kan utøve slike rettigheter. Eksempler på slike rettigheter 
er retten til innsyn i hvilke personopplysninger som behandles og hvordan slik behandling 
gjennomføres, samt rett til å fremsette krav om at personopplysningene endres, korrigeres eller 
slettes.

• Personvernerklæring: Vi i anbefaler at det utarbeides en personvernerklæring som informerer 
om hvordan man ivaretar personvernet, og hvordan/hvorfor man henter inn og bruker 
personopplysninger. Slik utfyllende informasjon til den det gjelder er i tråd med kravene i 
personopplysningsloven.



Behandlingen
Når behandlingen er igangsatt må man påse at følgende tiltak er iverksatt:

• Kartlegg behandlingsoperasjoner: Virksomheten bør føre en oversikt over hvilke 
personopplysninger de behandler i hvert enkelt system (eksempelvis lønnssystem), hvem som er 
ansvarlig for systemet, til hvilket formål, hvor lenge opplysningene blir lagret etc.

• Databehandleravtaler: Dersom man skal sette bort behandlingen av personopplysninger til en 
tredjepart (eksempelvis en IT-leverandør) må man inngå en databehandleravtale som regulerer 
databehandlerens rettigheter og plikter.

• Rutiner for revidering av behandlingsgrunnlaget - nytt formål?: Dersom virksomheten har 
behov for å behandle ytterligere personopplysninger eller ønsker å behandle dem i tråd med 
et nytt formål må virksomheten være i stand til å identifisere behovet for å innhente et nytt 
behandlingsgrunnlag og utforme et nytt formål.

• Skjemaer for innsyn, endring, korrigering og sletting: Virksomheten bør ha skjemaer for 
innsynsbegjæringer eller begjæringer om endring, korrigering eller sletting av personopplysninger. 
Slike skjemaer bør være lett tilgjengelige for de registrerte. Virksomheten bør også ha ansvarlige 
som er opplært i bruk av skjemaene og som kan besvare henvendelser fra de registrerte på 
vegne av virksomheten.

• Internrutiner: Virksomheten må ha rutiner for hvordan de ansatte skal behandle 
personopplysninger, ivareta sikkerheten og for øvrig håndtere henvendelser fra eventuelle 
kunder vedrørende slik behandling. 

• Avvikshåndtering: Er virksomheten i stand til å melde avvik innen 72 timer etter at de 
oppdaget avviket? Virksomheten bør ha rutiner for å identifisere sikkerhetsavvik samt skjema for 
oversendelse av avviksmeldinger til Datatilsynet.

Behandlingens avslutning – sletting?
Etter gjeldende personopplysningslov og GDPR skal man slette personopplysningene når 
man ikke lenger har behov for dem. Det er derfor viktig å ha rutiner for å kartlegge et 
eventuelt fortsatt behov for å beholde personopplysningene og for å slette dem.

• Rutiner ved avsluttet arbeidsforhold: Eksempelvis tilbakelevering av ID-kort, endring av 
passord, overføring av privat e-post og andre filer til minnepinne etc.

• Rutiner for sletting av personopplysningene: Er det fortsatt behov for personopplysningene? 
Dette er et spørsmål virksomheten trenger å stille. Det kan tenkes at et arbeidsforhold opphørte 
som følge av en konflikt, og at virksomheten kan forvente seg en etterfølgende prosess som 
nødvendiggjør fortsatt behandling av personopplysninger for å sikre virksomhetens legitime 
interesse i en slik prosess. Personopplysningene kan også være av en slik art at de etter lov må 
lagres i en viss periode, eksempelvis regnskapsopplysninger.



Spørreseddel GDPR

FLT har fokus på personvern og kompetanseløft hos alle tilknyttede personer. Vi samler 
inn GDPR-spørsmål til våre rådgivere og sentrale arbeidsgruppe. Du spør om hva du vil. 
Vi strukturerer opp og fordeler der hvor kompetansen sitter. Samlet Q&A vil presenteres 
for de lokale avdelingene og bli en del av GDPR-kompetanseløftet i FLT

Spør på vegne av hvilken lokal avdeling:

Vi har følgende spørsmål om GDPR:

Vi har fått følgende spørsmål fra våre medlemmer:

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI


