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Datatilsynet 

• Uavhengig forvaltningsorgan
– Etablert i 1980 
– Administrativt underlagt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet

• Håndhever lovverk

• Ombud for personvernspørsmål
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Personopplysninger – den nye oljen?

“Personal data is the new
oil of the Internet and the
new currency of the digital
world.”
Meglena Kuneva, 
European Consumer Commissioner,
Mars 2009
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Hvordan samler «ting» inn opplysning om oss?
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Alt kobles til internett, datahøsting og personvern

• Det er nå en veldig lav kostnad på enheter som kan kobles 
til internett. Sensorer som du enten bærer på deg eller 
som du omgir deg med, kan rapportere informasjon om 
deg. Er det for lett å holde "guarden" for lavt når man 
ikke umiddelbart ser følgene? Og hvem eier 
opplysningene?
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Personopplysninger

• Fødselsnummer: 13087846271
• Telefonnummer: 22396900
• IP-adresse: 195.159.103.82
• Bilnummer: BL 23456
• Bluetooth MAC: 17:35:52:78:4B:CA
• Wi-Fi-adresse MAC: 12:44:32:45:7B:C9
• Autpass-brikke-ID: 7483920983278394
• UDID: 
f7426bd759856431d9ae2c99175407a0dcd67ab5
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iBeacons

• iBeacon is Apple's implementation of Bluetooth low-
energy (BLE) wireless technology

• The beacons themselvers are small, cheap Bluetooth 
transmitters. 

• Apps installed on your iPhone listen out for the signal 
transmitted by these beacons and respond accordingly 
when the phone comes into range.

• The technology could be a big step towards mobile 
payments.

10



I trafikken
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Registreringer
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I biler 

• Bil-sakene
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• Sensorer med et formål vil kunne brukes til helt andre 
uforenlige formål.



Hva kobles til

Alt kan kobles
• Mobiler
• Klokker
• klær
• Biler
• Kjøleskap
• Briller
• Lyspærer
• Temperaturmålere
• Mat
• Gulv og vegger
• Huset
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Forrester, 
http://venturebeat.com/2013/06/20/forrester-google-
glass-will-be-the-next-iphone-but-now-its-just-a-
newton/0

Kroppsnær teknologi
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Briller og den slags 



Hvordan er det mulig?

• Cloud computing
• Billig utstyr
• Analyse og statistikkbehov
• Tilgang til GSM, Wifi, Bluetooth m.m.

19



01.06.201
5

Side 20



Hva er opplysningene våre verdt?
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http://pennystocks.la/internet‐in‐real‐time/
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Fra Financial Times nettsider
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Er marked med kjente, ukjente, og norske selskaper
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Acxiom: «verdens største selskap ingen har hørt om»



Andre store aktører
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Google-universet 
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Schibsted 

• VG, Aftenposten, Bergens tidende, Fædrelandsvennen, 
Stavanger Aftenblad 

• Finn.no
• Schibsted forlag
• Gratisaviser i flere land 
• Markedsledende «Finn.no – lignende» tjenester i flere land
• Ønsker å bli størst på rubrikkmarkedet i Brasil, Indonesia, 

Bangladesh og Thailand 
• Ebok 
• Vektklubben
• …og flere andre
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Schibsted 

• DNs journalist Bjørn Eckblad ba Schibsted om innsyn i 
alle data mediekonsernet har lagret om ham: Mellom juli 
2013 og oktober 2014 har Schibsted opplysninger om 
5300 unike sidevisninger. Informasjonen er koblet med 
tidspunkt og dato, epostadresse, ip-adresse som gir 
geografisk posisjon, informasjon om han bruker 
nettbrett, mobil eller pc.

• Og kan mottok en liste med over 136 000 datapunkter 
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Utfordringer 

• Komplekst og lite åpent marked

– Personopplysningsbørsen 

– Ansvarsplassering – hvem har ansvar for opplysningene?

– Tilnærmet umulig å forstå hva som egentlig skjer

– Lite åpenhet fra selskapene  
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Utfordringer 

• Hva avslører dataene?

– Sammenstilling av anonyme data kan avsløre identitet 
• Det er kun ett menneske i verden som er 50 år, har en Maine Coon 

og heier på Skeid 

– Mønstergjenkjenning kan avsløre graviditet, sykdomsangst og 
kjønnssykdommer – selv i anonym form er slik reklame ekstremt 
klebrig 
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Utfordringer 

• Tvungen sporing 
– «Take part in our community and increase the experience»

– «Always logged in»
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Utfordringer

• Algoritmenes tyranni 

– Hva slags profil ender vi opp med?

– På hvilket grunnlag blir beslutninger om oss truffet?

– Fordommer – gjerne våre egne – forsterkes dersom alt vi får av 
informasjon er bygd på en algoritme/profil 

– Kunnskap er makt – vi kan agere på bestemte måter uten at vi 
selv er klar over det 
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Utfordringer 

• Sikkerhet 

– Svært robuste risikovurderinger 

– Anonymiserte datasett må være reelt anonymiserte, men det er 
svært krevende 

– Vanskelig å avsløre for menigmann
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Hva skal vi gjøre?

• Det skal ende opp i en utredning om kommersiell bruk av 
personopplysninger

• Kartlegge aktørbildet 
• Bygge nettverk – spille oss inn som en relevant aktør 
• Vurdere å gjennomføre kontroller 
• Fremme prinsipper for innebygd personvern 
• Internasjonalt samarbeid 
• Følge opp Schibsted-saken
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Hvordan kan personvernet ivaretas?

- Anonymisering 

- Oppdatert lovverk 
- Brukerkontroll – retten til å bli glemt og dataportabilitet 

- Krypteringsløsninger 

- Innebygd personvern 



Anonyme data er helt sentralt 

- Reidentifisering: To eller flere datakilder  blir kombinert for at  identisering 
kan finne sted 

- Kreve samtykke for utlevering av data og styrket informasjonsplikt for å 
forklare de mulig konsekvensene

- Iverksette en strengere form for risikovurdering og anonymisering

- Flere datasett en i dag må reellt anonymiseres – f eks i helsesektoren 



Ny personvernforordning – styrket eiendomsrett over egne data 

• Styrket sletteplikt, også overfor tredjeparter (112)
• - and to obtain from third parties the erasure of any links to, or 

copy or replication of, that data

• Rett til å motsette seg profilering (115)
- The data subject shall be informed about the right to object to 

profiling in a highly visible manner. 

• Profilering som kan avsløre kjønn, etnisitet, seksuell 
legning osv er forbudt (115)
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Ny personvernforordning – styrket eiendomsrett over egne data  

- Selve begrepet data portability er fjernet, men den 
registrerte skal få en….

- copy of the provided personal data in an electronic 
and interoperable format which is commonly used and 
allows for further use by the data subject without 
hindrance from the controller from whom the personal 
data are withdrawn (111)
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Syv prinsipper for bruk av innebygd personvern 

• Man må ligge i forkant av utviklingen og se hva som 
kommer 

• Den personvernvennlige løsningen er forhåndsvalgt
• Personvernet må være bygd inn i løsningen fra starten av 
• Innebygd personvern må skape en vinn-vinn situasjon for   

borger og næringsliv 
• Innebygd personvern skal gjelde fra vugge til grav 
• Åpenhet og etterprøvbarhet 
• Respekt for borgeren: brukervennlighet i design og 

informasjon 
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