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GDPR
Et sted å starte for oss som helst
skulle brukt tiden vår på andre ting.

Innhold
GDPR?4

Dette er en kort håndbok om EUs nye personvernforordning,
GDRP, tiltenkt ansatte og tillitsvalgte i barne- og ungdomsorganisasjoner.
Innholdet i håndboken er ment å fungere veiledende. Hverken
LNU eller Frivillighet Norge kan påta seg noe ansvar for de valg
og vurderinger som gjøres på bakgrunn av dette. Vi henviser for
øvrig til Datatilsynet for rådgivning og spørsmål om regelverket.
Når det i teksten henvises til lovtekst, henvises det til en foreløpig
oversatt (men ikke vedtatt) versjon av den nye personvernloven,
tilgjengelig på Datatilsynets nettsider.
Håndboken oppdateres jevnlig ettersom regelverket lander, og
vil være gratis tilgjengelig i digital versjon på lnu.no.
Denne versjonen er oppdatert 16. april 2018.
Har du innspill eller spørsmål, vennligst kontakt Jarand Ullestad i
LNU (jarand@lnu.no)
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Mange av vurderingene dere må gjøre har et klart svar. Enda
flere vil være skjønnsvurderinger. For eksempel: hvor mye er
tilstrekkelig sikkerhet?
Mange av vurderingene vil måtte endres underveis som følge
av at rutinene ikke oppleves gode nok, og mange må kanskje
endres i framtiden som følge av at regelverket blir tydeligere.
Dere er heldigvis ikke alene i å måtte gjøre vurderinger, og det å
gjøre dem vil mange tilfeller være en god øvelse i seg selv. Vi vil
prøve å gi gode eksempler fra hvordan vi gjør det i LNU. Men vi
kan ikke garantere at måtene vi gjør det på vil være gode nok i
andre situasjoner. Brosjyren vil oppdateres på bakgrunn av deres innspill, og i lys av ny informasjon, så ofte det lar seg gjøre.
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GDPR
EUs nye personvernforordning, på engelsk kalt The General
Data Protection Regulation (GDPR), skal sikre at alle EUs innbyggere får større kontroll på hvem som oppbevarer opplysninger om seg selv.
Dette er en slags EU-lov, som blir til lov i Norge også siden vi
er med i EØS. Loven skal tre i kraft 25. mai 2018, og alle som
oppbevarer personopplysninger må følge kravene som stilles.

GDPR?

Personvern har blitt viktigere og viktigere ettersom vi oppgir mer
og mer informasjon om oss selv til bedrifter og organisasjoner.
Det kan være gjennom å bruke en app på en smarttelefon, eller
gjennom å bestille et produkt på et nettbutikk. Eller et medlemskap i en frivillig organisasjon.
Loven er ikke annerledes for oss. Det betyr at vi må sette i gang
noen tiltak, og gjøre noen ting på nye måter. Og hele organisasjonen må med - fra sentralledd ned til lokalgrupper.
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Det er viktig at medlemmer og samarbeidspartnere har tillit til
oss og hvordan vi behandler deres persondata. Er det ikke det
samme du forventer om dine egne data?
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Personopplysning
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en
fysisk person. For eksempel: navn, alder, e-post adresse, postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, lønn og opplysninger om
hvordan vi beveger oss eller hva vi foretar oss på internett.
Med den nye loven vil vi kun ha lov til å samle inn opplysninger
vi har en god grunn til å samle inn. Og vi har bare lov til å ha
dem så lenge som vi har en god grunn til å ha dem.

Sensitive opplysninger
En sensitiv personopplysning kan være om en persons helse,
religiøse tilknytning, politiske tilknytning, seksuelle legning eller
et fagforeningsmedlemskap.
Sensitive personopplysninger har strengere krav til behandling
og oppbevaring enn det vanlige personopplysninger har (art.
9).
Religiøse organisasjoner, politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner for helse behandler sensitive personopplysninger
gjennom persondata om sine medlemmer.
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Få oversikt
Organisere
Kartlegge

Sett i gang!
Prosessen for å gjøre organisasjonen klar en ny personvern-hverdag involverer i korte trekk stegene nedenfor. Gjennomfører dere disse er dere godt i
gang.

1. Organisere
2. Kartlegge
3. Analysere
4. Lage rutiner
5. Rette opp i fortiden

Husk å dokumentere!
Det er svært viktig at dere dokumenterer alle ledd og husker å skrive begrunnelser for de valgene dere gjør. Det gjør det først og fremst enklere for
nye personer å sette seg inn i rutinene. Og det gjør at dere enklere kan finne
begrunnelser for tidligere valg når dere går gjennom rutinene igjen, eller i en
situasjon hvor dere må forklare valgene overfor myndigheter som Datatilsynet.
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Organisere arbeidet

Kartlegge personopplysninger

Det er lurt at en person eller en gruppe personer leder arbeidet,
og gjerne personer som har interesse for temaet.

Et åpenbart sted å starte er å få oversikt over hvilke opplysninger dere behandler i dag:

Etterhvert er det også viktig å inkludere resten av organisasjonen, både til å jobbe med å implementere de nye rutinene, men
også for å gi innspill til kartleggingsarbeidet, og til utvikling av
rutinene.
I større organisasjoner bør én person ha en utvidet ansvar for
organisasjonens rutiner. Dette kalles et personvernombud.

Personvernombud
Personvernombudet oppgaver involverer:
• Være kontaktpunktet for de registrerte (de som har gitt
personopplysninger til organisasjonen)
• Informere og gi råd til organisasjonen og de ansatte og
frivillige.

• Hva slags opplysninger organisasjonen samler inn
• Hvordan de samles inn
• Hvorfor de samles inn
• Hvor de lagres
• Hvem som har tilgang på dem
• Hvor lenge
• Hvordan de kan holdes kontroll på
• Hva som skjer med dem etterpå
Opplysningene finnes over alt. Her er en for eksempel en liste
over noen vanlige ting som organisasjoner har:
• Medlemsregister
• Påmeldingslister til arrangementer, kurs, osv.

• Bidra til at regelverket til fulgt.

• Sporing på nettsider

• Gi råd om og delta i arbeidet med konsekvensanalyser.

• Lister over medlemmer i verv (og rekrutteringsprosessene)

• Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og organisasjonen.

• Oversikt over personer som har gitt donasjoner

Les mer på Datatilsynets nettsider.

• Ansattregister og ansettelsesprosesser
• Alle systemer som oppbevarer informasjon hvor personopplysninger blir behandlet, for eksempel epostsystemer
og fillagringstjenester
Eksempel på skjema som kan brukes i kartleggingsprosessen
finnes på lnu.no.
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Akkurat det vi trenger
– og ikke mer
Nå er det på tide å gå fra er til bør.

Se gjennom
Analysere opplysninger og rutiner

Det første hovedprinsippet vi skal jobbe mot nå er dataminimering. Vi skal ikke ha mer data enn vi trenger, og vi skal ha
en god grunn til å ha dem. Det vil si at vi enten må ha en lovlig
hjemmel eller et skriftlig samtykke.
Samtidig kan vi fortsatt ikke be om samtykke til opplysninger vi
strengt tatt ikke trenger.
En kritisk gjennomgang av alle opplysninger dere har, og hvilket
grunnlag dere har dem på, er et godt sted å begynne. Vi har
vanligvis altfor mye informasjon, liggende altfor lenge, på et
sted altfor mange har tilgang.
• Trenger der virkelig disse opplysningene? Er
de viktige for at dere kan tilby en tjeneste eller
utføre en oppgave?

Rett til å behandle opplysninger
Det er visse kriterier som må ligge til grunn for at man skal ha
lov til å samle inn og bruke personopplysninger, men det finnes
også tilfeller hvor dere har plikt til å samle inn slike. Dette omtales ofte som behandlingsgrunnlag. Dette kan være:
• Personen har gitt et samtykke til at dere kan behandle relevante opplysninger (art 6.1.a). Mer om dette nedenfor.
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• Opplysningene er nødvendige for å oppfylle en avtale
eller utføre en aktivitet som personen er del i (art 6.1.b).
For eksemplel må vi ha epostadresse for å kunne sende ut
nyhetsbrev.

formål skal godkjennes for seg. Det skal også framkomme at
personen kan trekke tilbake samtykket når som helst. Denne informasjonen skal gis i forbindelse med (før den faktiske) registreringen. Samtykket må kunne dokumenteres i etterkant.

• Opplysningene er nødvendige for å oppfylle en (annen)
rettslig forpliktelse (art. 6.1.c). Dette kan for eksempel være
opplysninger om en person som har fått utbetalt honorar, i
henhold til Bokføringsloven.

Det kan også være greit å ha en personvernerklæring, som
forklarer hvordan dere behandler personopplysninger i deres
organisasjon.

• Opplysningene er nødvendige for å verne personens vitale
interesser (art. 6.1.d). For eksempel er det greit å vite om
en persons allergier på en leir. (Men opplysningene trengs
da ikke etter arrangementet, og kanskje kokken kun trenger
antallet?)
Skal dere behandle sensitive opplysninger er det enda viktigere
at behandlingsgrunnlaget er sikkert og at rutinene for informasjon og sikkerhet holder (art. 9).
• Har dere en god (lovlig) grunn til å behandle
disse opplysningene?
• Er noen av opplysningene sensitive?

Samtykke og åpenhet
Ok, dere har personopplysninger og gode grunner til å ha dem,
men er personene dere har opplysninger om klare over – og
enige i – at dere har dem?
Når dere samler inn personopplysninger skal det komme tydelig
fram hvordan de behandles, hvorfor og hvor lenge. De kan ikke
brukes til andre/nye formål enn det som spesifiseres, og hvert
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I den nye forordningen er det økt krav til at informasjonen skal
være forståelig for mottakeren. Husk at informasjon til barn skal
tilpasses barnets forståelsesnivå (les mer nedenfor).
Les mer på Datatilsynets nettsider.
• Kommer det godt nok fram ved registrering at
hvilke opplysninger som samles inn og hvordan
de behandles?
• Vet de registrerte at dere oppbevarer opplysninger om dem?

Spesielt om barn og personvern
En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når en rekrutterer medlemmer under 18 år.
Det er ingen bestemt minstealder for organisasjonsmedlemskap,
så en generell minstealder for medlemskap må vurderes etter
hvilke aktiviteter organisasjonen tilbyr.
I dagens regelverk er hovedregelen at foreldre gir samtykke for
barn under 15 år.
Et samtykke gjelder til det blir trukket tilbake. Dette gjelder både
fra den mindreårige og den foresatte. Den mindreårige kan trekke tilbake samtykket selv om den foresatte opprinnelig samtykket
til behandlingen.
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I følge Barneombudets rettighetsplakat skal det legges stor vekt
på det en mener i personlige forhold fra 12 år, og en har rett til å
si sin mening om innmelding og utmelding av trossamfunn, mens
barn fra 15 år har rett til å melde seg inn og ut av foreninger og
trossamfunn.
En bør derfor vurdere å be om foreldrenes samtykke dersom en
skal rekruttere medlemmer under 15 år og i hvert fall for medlemmer under 12 år. Behovet for å innhente foreldrenes samtykke til medlemskap må også sees i sammenheng med størrelsen
på medlemskontingenten foreningen krever. Jo høyere medlemskontingent, jo større oppfordring har foreningen til å innhente
foreldrenes samtykke når barn melder seg inn.

Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet inneholder både en organisatorisk og en
teknisk del.
Den organisatoriske går på hvordan organisasjonens rutiner
fungerer. Har der gode nok passord, for eksempel? Er rutinene
godt nok kjent i hele organisasjonen, helt ned til lokallag? Har
dere kontroll på hvem som har tilgang til hvilken informasjon? En
god måte å sikre data kan være å hindre tilgang.
Den tekniske delen går på hvor sikre datasystemene dere bruker
er. Sender dere informasjon ukryptert? Er medlemssystemet
gammelt og sårbart for innbrudd?
Det sier seg kanskje selv at informasjonssikkerhet er enda viktigere om opplysningene som behandles er sensitive.
Det som ikke sier seg selv er hvor sikkert som er sikkert nok. Hvor
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sikre må passordene være? Hvordan skal jeg vite om medlemssystemet vårt er sikkert nok? Trenger vi kode på printeren?
Datatilsynet har en veileder på bruk av skytjenester. Det som
også kan lønne seg er å se på andre og spørre IT-kyndige. Ofte
står regler større virksomheter har for informasjonssikkerhet i en
internkontroll-blekke. Se også oppdaterte eksempler på lnu.no/
gdpr
• Hvor stor sannsynlighet er det for at opplysningene kan gå tapt eller komme på avveie, enten
som følge av menneskelig eller teknisk svikt?

Databehandlere og behandlingsansvarlige
Databehandlere behandler persondata på vegne av dere som
organisasjon (behandlingsansvarlige). Eksempler på databehandlere er leverandør av medlemsregisteret og nyhetsbrev-løsning. Eller Google Analytics.
Store selskaper som Google og Microsoft har standardavtaler
tilpasset det nye regelverket hvis dere er registrert som en organisasjon. (Dobbeltsjekk dette!)
Det er alltid dere som er ansvarlige for at deres avtaler med de
registrerte personene (et samtykke, for eksempel) ikke brytes
hvis for eksempel en databehandler deler informasjon med en
tredjepart.
Les mer om hvordan dere setter opp avtaler hos Frivillighet Norge eller i Datatilsynets veileder.
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• Har dere oppdaterte databehandlingsavtaler
med alle databehandlere?

Bilder
Visuell kommunikasjon er viktigere enn noen gang, også for frivillige organisasjoner. Men her er det mange som slurver, også i
forhold til hvordan reglene er i dag.
Regelen er at ved fotografering av mennesker må det innhentes
samtykke for bruk av bildene. Tas det bilder av barn under 15 år
skal foreldre gi samtykke.
Dette betyr en ny hverdag for de som tar bilder på vegne av
organisasjonen. Kanskje det dere ikke trenger 1000 bilder
fra sommerleiren som blir liggende i et enormt bildearkiv. Og
kanskje dere kun trenger fem gode bilder framtidig informasjonsarbeid. Disse kan da rigges, og samtykke vil kunne spesifiseres
tydeligere.
Det blir viktig å lage rutiner for å hente inn samtykke i forkant av
at bilder blir tatt og publisert, hvor den enkelte aktivt samtykker i
å bli fotografert og til hvilket formål.
Det finnes noen unntak i åndverksloven § 45c:
Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a) avbildning har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,

ser som har allmenn interesse,
d) eksempler av avbildningen på vanlig måte vises som
reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke
nedlegger forbud eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller §
27 andre ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter
hans dødsår.
Her er det åpenbart rom for tolkning. Hva er allmenn interesse?
Og når er hovedinnholdet i bildet viktigere enn avbildingen av
personer?
Hovedregelen ligger fast: Alltid samtykke. Denne gjelder særlig
hvis du er usikker om du trenger det.
Datatilsynet har skrevet mer detaljert om bilder av barn. Vi jobber med å utabeide praktiske eksempler i samråd med Datatilsynet.
• Har dere rutiner for innhenting av samtykke?
• Vet de avbildede at dere har bilder av dem?

Tagging av bilder
Etter at et samtykke er innhentet, vil det være nødvendig å lage
et system for å tagge og spore bilder. Dette vil si at dere har en
database over hvem som er fotografert når, og hvor bilder av
vedkommende er publisert. Dette er nødvendig fordi en person
kan be dere slette personopplysninger dere har på vedkommende og det gjelder også bilder. Da er det nyttig å ha gode rutiner
for å kunne spore hvor bilder er brukt.

c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller hendel18
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Lag rutiner

Nye rutiner
Neste steg er å lage rutiner som svarer på spørsmålene som
dere stilte i forrige kapittel. Dette er kanskje det vanskeligste. Vi
vil forløpende legge ut eksempler på hvordan vi har gjort det i
LNU på lnu.no/gdpr. Igjen er det avgjørende at dere dokumenterer! Rutinene bør være skriftlige, og gjøres tilgjengelige for alle
i organisasjonen som behandler personopplysninger.
I organisasjoner som har mange ulike roller, for eksempel
sentralstyremedlemmer, ansatte og frivillige, vil det kanskje gi
mening å lage ulike dokumenter med rutiner som er aktuelle for
de ulike rollene.
I tillegg trenger dere rutiner som behandler:
• Utlevering av persondata
• Sletting av persondata
• Avviksmeldinger når rutinene feiler
• Det kan også være dere trenger rutiner for innhenting og
behandling av politiattest, og ekskludering
Til sist bør dere lage en plan for å revidere

Privacy by design
Alle nye løsninger skal ha personvern som utgangspunkt,
innebygd i løsningene. Dere kan ikke ta for gitt at de registrerte
ønsker å gi fra seg opplysninger. Et eksempel er forhåndsutfylte
avkrysningsruter. Dette utgår fra og med nå.
Se for øvrig Datatilsynets sider om innebygd personvern.
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Utlevering
Et annet prinsipp dere må forholde dere til er at systemer for
utlevering og sletting må bygges inn i løsningene der lager.
En registrert person kan be om å få utlevert sine personopplysninger i et format som kan tas med og brukes videre av andre.
Det betyr at dere må ha et system som lar dere raskt får oversikt
over alle opplysninger som finnes om en person, i alle systemer.

Sletting
Det er dessverre ikke lov til å oppbevare personopplysninger
«sånn i tilfelle» dere skulle får bruk for dem en gang.
Dette betyr at dere må ha systemer for å slette personopplysninger dere ikke bruker eller som dere ikke (lenger) har samtykke til
å oppbevare.
Nytt med forordningen er at en person har rett til å bli slettet i
alle registre når det selv ønsker. En slik henvendelse skal følges
opp med en gang og innen en måned.
Er det slik at et aktivt medlem ønsker å bli slettet, kan dere som
organisasjon ta vare på data knyttet til medlemskapet for å kunne dokumentere grunnlag for offentlig støtte i antall medlemmer.
Medlemmet må da slettes fra det ordinære medlemssystemet og
lagres eget sted, i tilfelle kontroll.
Opplysninger i medlemsregisteret tilbake i tid kan være interessante å ha av historisk interesse, men persondataene må
da anonymiseres om de skal beholdes. Fullt navn, adresse og
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fødselsdato på et medlem må da slettes, mens opplysninger som
ikke kan knyttes til en person kan beholdes. På den måten er det
fortsatt mulig å lage statistikk på gamle medlemslister, men uten
at noen personer er identifiserbare.
Det kan være lurt å også sjekke at ikke backupsystemer lagrer
de samme opplysningene.
Mange frivillige organisasjoner har en lang og interessant historie. Av den grunn har Frivillighet Norge bedt Arkivverket bistå
med å utarbeide kjøreregler som kan brukes som grunnlag når
historisk interesse skal vurderes opp mot hensynet til personvern.
Dette vil oppdateres.

Avvik
Rutiner for å registrere og melde avvik viser at en organisasjon
har gode rutiner og vet hva som er riktig og gal håndtering av
personopplysninger.
Lovverket sier at avvik skal meldes Datatilsynet innen 72 timer.
Samtidig må dere ta en gjennomgang av avviket, hvor og
hvorfor feilen skjedde og hvordan dere skal bedre rutinene for
å unngå at sammen feilen skjer igjen. I visse tilfeller må berørte
personer varsles om avviket.
Etter de nye reglene skal en avviksmelding til Datatilsynet inneholde:
• Beskrivelse av avviket, hvilke personer og personopplysninger som er berørt.
• En oversikt over hvor mange personer/personopplysninger
som er berørt.
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• En beskrivelse av hvilke konsekvenser avviket trolig vil ha.
• En beskrivelse av hva dere vil gjøre for å «lukke» avviket og
begrense konsekvensene av det.
• Kontaktperson i organisasjonen.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles
helt konfidensielt. Det er kun politiattestansvarlig/vara og eventuelt styrets leder som skal kjenne til innholdet i politiattesten. De
har alle taushetsplikt om opplysninger knyttet til politiattesten.

Eksempler på avvik kan være:
• Skjema med helseopplysninger om alle speiderne i en speidergruppe forsvinner på leir.
• En liste med oversikt over ulike allergier hos påmeldte til
kurs til helgens arrangement kommer på avveie.
• Ansattes bærbare PC blir stjålet.
Skjema for melding om avvik på Altinn (DPA-01)

Politiattest
Det er vanlig at barne-og ungdomsorganisasjoner innhenter
politiattest for personer som har et tillits- eller ansvarsforhold for
mindreårige i organisasjonen.
Politiattesten skal legges fram for den som er utnevnt som
ansvarlig for politiattester og eventuelt denne personens vara.
Disse har taushetsplikt og kan ikke dele informasjon om innholdet av attesten med andre.
En politiattest som er vist fram og uten anmerkninger registreres
i en database med dato for når attesten ble vist fram og med
informasjon om til hvem. Attesten beholdes av den det gjelder.
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten eller om attesten
ikke blir fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende
utføre oppgaver i organisasjonen.
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Ekskludering
Enkelte ganger opplever organisasjoner saker hvor frivillige personer blir ekskludert på grunn av grenseoverskridende atferd.
Informasjon om slike saker er sensitiv, men samtidig viktig for organisasjonen. Organisasjonen må sikre at personen det gjelder
ikke utgjør en risiko for organisasjonens omdømme eller tillit fra
medlemmer og samarbeidspartnere.
I slike tilfeller er det viktig å begrense tilgangen til informasjonen om saken og personen det gjelder, men samtidig gjøre den
tilgjengelig for nøkkelpersoner. Informasjonen kan sikres med
rolletilgang og god informasjonssikkerhet.
Lagringen av informasjonen må skje på bakgrunn av en risikovurdering:
• Hvem må kjenne til informasjonen om vedkommende?
• Hvor mye informasjon trenger dere å oppbevare for å sikre
organisasjonens?
• Det må også gjøres en vurdering av hvor lenge informasjonen må oppbevares.
• Dokumenter rutinene dere har ved ekskludering av personer i organisasjonen.
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Det viktigste først
Gratulerer! Rutiner er på plass og organisasjonen er à jour. Nå
er det på tide å rette opp gamle synder.
Her er det viktig å gjøre en vurdering av hva slags registre som
haster mest å gå gjennom, og starte med dem først.

Rett opp

Lykke til med arbeidet.

Gå gjennom det dere har
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Oversikt over eksempler
Det vil fortløpende legges til eksempler/maler på rutiner i dette
kapittelet, og på lnu.no/gdpr.

Eksempler

Nettsider30
Arrangementer30
Bilder31
Generelle rutiner for informasjonssikkerhet 31
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Nettsider

Bilder

De fleste nettsider sporer brukeraktivitet via en tredjepartsapplikasjon, slik som Google Analytics. Mange nettsider har også
andre funksjoner, slik som registrering av medlemskap eller
mulighet til å donere penger eller melde seg på kurs.

Samtykke.

Hvordan dere samler inn personopplysninger og behandler
dem, kan vises i en personvernerklæring, som er lett å finne på
nettsiden.

Facebook.

Google Analytics har en funksjon for å anonymisere IP-adressene som logges hver gang noen laster inn en side. Slik samler
dere ikke lenger inn opplysninger som kan kobles til en person.
Denne funksjonen må aktiveres manuelt. Les mer om dette på
google.com. Sjekk også om det hentes inn opplysninger for markedsføringsformål/remarketing. Dette må i så fall opplyses om.
I følge Datatilsynet trenger brukerne ikke å godta bruk av informasjonskapsler aktivt. Dette gjøres som en generell innstilling i
nettleseren. Men dere må opplyse om hvilke kapsler dere bruker.
Dette kan gjøres i personvernerklæringen.

Oppbevaring.
Sletting.

Generelle rutiner for informasjonssikkerhet
Håndtering av personopplysninger. Flyt!
Passord.
Datamaskiner.
Mobiltelefoner.

Se informasjon om informasjonskapsler (cookies) på Datatilsynets nettsider.
Se eksempel på personvernerklæring på lnu.no.

Arrangementer
Påmelding.
Håntering av lister.
Sletting.
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