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Consent is a clear and affirmative wish 

SAMTYKKER 
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1 SAMTYKKER 

KRAV TIL SAMTYKKET 

■ Samtykketeksten må beskrive hvert formål samtykket gis til 

■ Samtykke skal være klart adskilt fra annen tekst 

■ Samtykke bør ikke være en betingelse for tilgang til en tjeneste 

■ Samtykke kan når som helst trekkes tilbake, noe det må 

informeres om før samtykket innhentes 

■ Samtykker må dokumenteres 

■ Eksisterende samtykkedatabaser er kun gyldige dersom de 

oppfyller de nye kravene 

 

SAMTYKKE OG BARN  

■ Barn under 16 år (evt. ned til 13 år) kan 

ikke samtykke uten foreldrenes 

godkjennelse 

■ "Reasonable efforts" må tas for å verifisere 

at foreldre har godkjent et samtykke 

■ Det er en uttrykt skepsis mot at barn (over 

13-16 år) skal kunne samtykke til 

markedsføring og profilering 

All behandling av personopplysninger trenger  

et rettslig grunnlag. Samtykke er én mulighet. 
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1 SAMTYKKER 

ALL OR NOTHING-SAMTYKKER VIL IKKE LENGER VÆRE TILLATT 
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1 SAMTYKKER 

DET KREVES MER NYANSERTE SAMTYKKER 



Quote, White background 

1 SAMTYKKER 

• Revider samtykke-tekster 

• Om nødvendig, innhent nye samtykker 

• Sørg for at systemer har funksjonalitet for å håndtere 

nyanserte samtykker og at samtykker trekkes tilbake 



2 

Front page, Green background 

The data subject should have the right to 

object to direct marketing and profiling 

MARKEDSFØRING/PROFILERING 
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2 MARKEDSFØRING/PROFILERING 

The "right to object" should be expressly brought to the attention of the user  

and be presented clearly and separately from any other information.  

SAMTYKKE FOR MARKEDSFØRING? 

■ Markedsføringsloven: Ja. 

■ GDPR: Tja?  

The processing of personal data for direct marketing 

purposes may have a legitimate interest 

Data subjects should have the right to object to data 

processing for direct marketing purposes 

SAMTYKKE FOR PROFILERING? 

■ Datatilsynet: Ja! 

■ GDPR: Tja?  

Profiling is automated processing of data to analyse/predict 

preferences, interest, behavior, movements or reliability. 

Data subjects should have the right to object to profiling 
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2 MARKEDSFØRING/PROFILERING 

HVA KAN DETTE BETY? 

■ Cookie-settings vil få en mer fremtredende 

plass i browsere 

■ Privacy by default vil kunne kreve browsere å 

ha "reject all cookies" / "do not track" / "only 

accept first party cookies" som standard 

■ Annonsører/nettsteder kan likevel innhente 

samtykke til å sette cookies 

■ Funksjonelle cookies vil neppe kreve 

utrykkelig samtykke 

■ Device fingerprinting, tracking cookies, etc. 

for å monitorere nettadferd eller lokasjon vil 

kreve uttrykkelig samtykke 

Cookies 

 ■ GDPR  

• Regulerer ikke cookies. 

■ Dagens ekomlov  

• Opt-out.  

■ Anbefalinger i et foreslått ePrivacy Directive  

• Mer nyansert regulering . Det skilles mellom ulike former 

for cookies for å forhindre "pop-up overload".  

• Browsere gis funksjon som "gatekeepers". Browser-settings 

vil være bindende for nettsteder/annonsører.  
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2 MARKEDSFØRING/PROFILERING 

MER NYANSERTE VALG BØR OGSÅ INNFØRES FOR COOKIES 
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2 MARKEDSFØRING/PROFILERING 

• Bruk data til å målrettede tjenester og markedsføring! 

• La brukerne bestemme og si nei 

• Ikke bli for avhengig av cookies 
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It should be transparent to users that personal data 

concerning them are collected and used 

TRANSPARENS 
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3 TRANSPARENS 

INFORMASJON 
 Brukeren skal gis tydelig og tilgjengelig informasjon når data innhentes 

 PLAIN LANGUAGE TIPS 

■ Ikke skriv personvernpolicies for å 

beskytte virksomheten, men for å opplyse 

brukeren 

■ Bruk enkel semantikk (få ord, forståelige 

ord, korte setninger, uformell tone) 

■ Bruk FAQ 

■ Illustrer med ikoner 

■ Visualiser med video 

1. Hvem som er behandlingsansvarlig 

2. Hvem som er personvernombud, med kontaktinformasjon 

3. De formålet opplysningene skal brukes for 

4. Det rettslige grunnlaget for bruken av opplysningene (f.eks.: hvilke legitime 

grunner de tjener) 

5. Hvem som er mottakere av dataene 

6. Om dataene vil overføres ut av EØS, og i så fall hvilke tiltak som er truffet for 

å gjøre det lovlig 

7. Hvor lenge dataene blir lagret før sletting 

8. Brukerens rettigheter til å kreve tilgang, endring, sletting og dataportabilitet 

9. Brukerens adgang til å trekke tilbake samtykke 

10. Brukerens adgang til å klage til Datatilsynet 

11. Hvilke konsekvenser det har å ikke avlevere opplysninger 

12. …osv 
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3 TRANSPARENS 

KONTROLL 
 Brukeren skal gis tilgang og styring 

 
■ "Min side": GDPR forutsetter at brukeren gis tilgang sine personopplysninger og sine  

personvern-innstillinger 

■ Retten til dataportabilitet: Ved bytte av tjenesteleverandør kan brukeren kreve å få med seg sine 

personopplysninger 

■ Retten til å bli glemt: Brukeren kan kreve sletting av sine opplysninger når de ikke lenger er nødvendig 

eller når samtykke er trukket tilbake 
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3 INNEBYGD PERSONVERN 

• Gjør tilgjengelig informasjon som er lett forståelig 

• Etabler "min side" e.l. for tilgang til data og 

personverninnstillinger 

• Tilrettelegg for retten til dataportabilitet og retten til å 

bli glemt 
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ANDRE UTVALGTE REGLER 
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4 ANDRE UTVALGTE REGLER 

A DATAOVERSIKTER 

B INNEBYGD PERSONVERN 

C PERSONVERNOMBUD 

D INTERNASJONAL DATAOVERFØRING 

• Virksomheter må ha dataoversikter 

• Oversikter kan f.eks. etableres pr. system 

• Disse skal gi oversikt over kategorier av data, formål, 

mottakere, lagringstider, etc. 

• Privacy by design: Personvern skal bygges inn i 

systemers funksjonalitet 

• Privacy by default: Standardinnstillinger skal være 

personvernvennlige 

• Data protection impact assessments skal gjøres ved 

innføring av ny teknologi 

• Mange virksomheter må ha personvernombud 

• Ombudet skal overvåke virksomhetens GDPR-

etterlevelse, gi opplæring, og være kontaktpunkt utad 

• Ombudets kontaktinformasjon skal publiseres 

• Overføring av personopplysninger ut av EØS er som 

utgangspunkt forbudt 

• EUs standard dataoverføringsavtaler kan brukes 

• Data kan overføres til amerikanske virksomheter som er 

"Privacy Shield"-sertifisert 


