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Hva er god digitalisering? 
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Et kommunikasjonsdilemma

Datatilsynets kommunikasjonsmål

• Øke interessen for og bevisstheten om 
personvern i Norge

• Kompetente virksomheter & bedre rustede 
individer

• Nye kanaler og nye typer innhold

Facebook

• Møte og engasjere publikum «der de 
er»

• Trafikkskaper

• Distribusjon

• Multimedia

• Debatt

• Nettverking

• Kuratert innhold
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Risikovurdering 
• Systematisk beskrivelse av 

behandlingen
• Nødvendighet og 

proporsjonalitet

Tilleggsplikter
• Høy risiko for den 

registrertes rettigheter 
og friheter

• Ledelsens validering 
jfr. ansvarsprinsippet
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Systematisk beskrivelse av behandlingen

• Art, omfang, formål og sammenheng

• Dataflyt

• Personopplysnings-sikkerhet

• Ansvarsforhold/felles 
behandlingsansvar… 



Syst. beskrivelse av behandlingen forts… 
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Syst. beskrivelse av behandlingen forts… 
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Personopplysningssikkerhet

• Risikovurdering av system, app
løsning, middel

• ……  for å finne sårbarheter

• ……iverksette organisatoriske og 
tekniske tiltak for å sikre

• evne til å sikre vedvarende 
konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og robusthet (K-I-T-R) 
i behandlingssystemene og -
tjenestene
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Court of Justice of the European Union (CJEU)

Fashion ID (C-40/17) 
• Nettbutikk med Like-knapp
• Bekrefter delt behandlingsansvar selv om én part ikke har 

adgang til dataene
• Delt behandlingsansvar for én fase – ikke forutgående eller 

etterfølgende
• Bestemmer hvem som har ansvar for hva
• Felles økonomisk interesse, men ikke identisk formål
• Fordeler roller

Wirtschaftsakademie (C210/16)

• Facebook-side (page)
• Gir anledning til å plassere cookies og spore brukeren
• Kommer både Facebook og administratoren til gode (på 

ulike vis), og administratoren setter parameterne, slik som 
målgruppe og målsettinger

• Ikke nødvendig at begge partene har adgang til dataene
• Delt behandlingsansvar men ikke ‘equal responsibility’

• Konklusjon: Vi har felles behandlingsansvar med FB
• Resulterer i at Facebook lager avtale for felles behandlingsansvar, om 

sideinnlegg for behandlingsansvarlig, 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568793577925&uri=CELEX:62017CJ0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0210
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Er behandlingen nødvendig og proporsjonal?

• Interesseavveining

• Personvernprinsipper

• Rettigheter og friheter

• Innebygget personvern

• Konklusjon: vi er 
prisgitt Facebook sine 
betingelser uansett 
våre ønsker og 
intensjoner
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Den registrertes perspektiv

• Risikovurdering av den registrertes 

– reelle medbestemmelse

– reelle åpenhet om behandling

– Forutsigbarhet med behandling

• Tiltak som reduserer risiko og gir tillit 
til vår behandling (Page på Face)

• Vurdering av vårt eget PVO
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Konklusjon

Datatilsynet velger å ikke bruke side 
på Facebook

• Høy risiko for den registrertes 
rettigheter og friheter

• Kan ikke iverksette tiltak som reduserer 
risiko tilstrekkelig

• Facebooks standardavtale ikke 
tilstrekkelig

• Kan ikke inngå egne avtaler

• Kan ikke tilfredsstille krav om 
innebygget personvern

• Etikk
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Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook

Ny rapport: 

Risikovurdering og vurdering av 
personvernkonsekvenser ved å skulle 

opprette en egen side på Facebook

Les mer på www.datatilsynet.no

http://www.datatilsynet.no/
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Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook

Ny podkast: 

Refleksjoner over de teknologiske, 
juridiske og etiske vurderingene og 

dilemmaene bak beslutningen.

Tilgjengelig der du hører podkast og på 
www.datatilsynet.no

http://www.datatilsynet.no/


Takk for meg!
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