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Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

26.10.2021

Bibliotek! Bøker! Kunnskap! Personvern?
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• Verdier, rettigheter og friheter – hvilke har vi i hodet når vi snakker om 
offentlige bibliotek?

• Personvern som verdi
– ytringsfrihet, 

– kommunikasjonsvern, 

– privatliv, 

– ivaretakelsen av et demokrati, 

– fravær av kommersielle interesser – fristed
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Hva er en personvernkonsekvensvurdering?
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«Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved bruk 
av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, 
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy 
risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den 
behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en vurdering av 
hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for 
vernet av personopplysninger.» (Art. 35.1)

Personvernkonsekvensvurdering etter artikkel 35

• Verktøy for å sikre ansvarlighet og etterlevelse
– Forordningen artikkel 5 nr. 2 jf. artikkel 5 nr. 1

• Verktøy for å kunne påvise ansvarlighet og etterlevelse

• Vurderingene er en del av en gjentakende prosess

• Sanksjoner
– Forordningen artikkel 83 nr. 4 bokstav a

4
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Personvernkonsekvensvurdering etter artikkel 35
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• En DPIA skal gjennomføres før behandlingen starter

• Behandlingsansvarlig har ansvaret
– Men andre med kompetanse og roller skal involveres

• Hva kan en DPIA omfatte?
– En eller flere behandlinger, lignende behandlinger, tekniske produkter

• Hva med behandlingsaktiviteter som allerede er satt i gang?
– Særlig om endringer i risiko

Artikkel 35 nr. 1

6

«Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved bruk 
av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, 
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy 
risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den 
behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en vurdering av 
hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for vernet 
av personopplysninger.» 
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Når må behandlingsansvarlig gjennomføre en DPIA?
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• Ved behandling med høy risiko

• Eksempler, typetilfeller og Datatilsynets liste over situasjoner der 
det er påkrevd 

Når må behandlingsansvarlig gjennomføre en DPIA?

8

Typetilfeller – artikkel 35 nr. 3 

Det skal særlig være nødvendig i følgende tilfeller:

• systematisk og omfattende vurdering av personlige forhold når opplysningene 
brukes til automatiserte avgjørelser

• behandling av særlige kategorier av personopplysninger i stor skala

• systematisk overvåking av offentlig område i stor skala

Datatilsynets liste – artikkel 35 nr. 4 og 5

Datatilsynet må publisere liste over når det er påkrevd 

Datatilsynet kan publisere liste over når det ikke er påkrevd
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Datatilsynets MÅ-liste (artikkel 35 nr. 4)

1. Personopplysninger samlet inn via en tredjepart i følge med minst ett annet kriterium *.

2. Behandling av biometriske opplysninger for å identifisere enkeltpersoner i følge med minst ett annet kriterium *.

3. Behandling av genetiske opplysninger i følge med minst ett annet kriterium *.

4. Behandling av personopplysninger med innovativ teknologi i følge med minst ett annet kriterium *.

5. Behandling av personopplysninger for systematisk monitorering av ansatte.

6. Behandling av personopplysninger, uten samtykke, for vitenskapelige eller historiske formål i følge med minst ett annet 
kriterium *.

7. Behandling av lokasjonsdata i følge med minst ett annet kriterium *.

8. Behandling av personopplysninger for å evaluere læring, mestring og trivsel i skoler eller barnehager. 

9. Systematisk monitorering, inkludert kameraovervåking, på offentlig tilgjengelige områder i stor skala. (Systematisk 
monitorering og stor skala.)

10. Kameraovervåking i skoler og barnehager i åpningstider. (Systematisk monitorering og sårbare registrerte)

11. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger eller svært personlige opplysninger i stor skala for algoritmetrening.

12. Behandling av personopplysninger ved å systematisk monitorere effektivitet, ferdigheter, kunnskap, mental helse og 
utvikling. (Svært personlige opplysninger og systematisk monitorering).

13. Behandling av personopplysninger der formålet er å tilby en tjeneste eller utvikle produkter for kommersiell bruk som 
involverer å forutsi jobbprestasjoner, økonomi, helse, personlige preferanser eller interesser, pålitelighet, adferd, lokasjon 
eller bevegelsesmønster. (Særlige kategorier av personopplysninger eller svært personlige opplysninger og 
evaluering/poengsetting).

14. Innsamling av personopplysninger i stor skala gjennom «tingenes internett» eller velferdsteknologi. (Stor skala og særlige 
kategorier av opplysninger eller svært personlige opplysninger.)

9

Når må behandlingsansvarlig gjennomføre en DPIA?

10

• Anbefalt fremgangsmåte ved overordnede vurderinger
1. Sjekk Datatilsynets liste

2. Gjennomfør en vurdering av om behandlingen vil medføre høy risiko for 
fysiske personers rettigheter og friheter
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Når må behandlingsansvarlig gjennomføre en DPIA?
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«Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved 
bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, 
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil 

medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og 
friheter, skal den behandlingsansvarlige før behandlingen foreta 
en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen 
vil ha for vernet av personopplysninger.» (Art. 35.1)

Når må behandlingsansvarlig gjennomføre en DPIA?
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«Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved 
bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, 
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil 

medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter 
og friheter, skal den behandlingsansvarlige før behandlingen 
foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte 
behandlingen vil ha for vernet av personopplysninger.» (Art. 35.1)
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Den registrertes perspektiv
Verdiene som skal beskyttes er 
personopplysningene.

Håndtere risiko i inngripende 
behandlinger som medfører økt 
fare for å krenke fysiske 
personers rettigheter og friheter.

For å oppnå tillit til 
behandlingen må man sørge for 
reell åpenhet, forutsigbarhet og 
medbestemmelse.

Art 32: Risikovurdering

(Sikkerhet ved behandlingen)

Idet det tas hensyn til den tekniske 
utviklingen, gjennomføringskostnadene og 
behandlingens art, omfang, formål og 
sammenhengen den utføres i, samt risikoene 
av varierende sannsynlighets- og 
alvorlighetsgrad for fysiske personers 
rettigheter og friheter, skal den 
behandlingsansvarlige og databehandleren 
gjennomføre egnede tekniske og 
organisatoriske tiltak for å oppnå et 
sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til 
risikoen 

Art 35: DPIA

(Personvernkonsekvensvurdering)

Dersom det er sannsynlig at en type 
behandling, særlig ved bruk av ny 
teknologi og idet det tas hensyn til 
behandlingens art, omfang, formål 
og sammenhengen den utføres i, vil 
medføre en høy risiko for fysiske 
personers rettigheter og friheter, 
skal den behandlingsansvarlige før 
behandlingen foreta en vurdering 
av hvilke konsekvenser den 
planlagte behandlingen vil ha for 
personopplysningsvernet. 
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Art. Formål Vurdering Risiko Resultat

24 Behandlingsansvarliges ansvar
Forvisse seg om og demonstrere at 
behandlingen gjøres i samsvar med 
forordningen. Kontinuerlig prosess.

Ta hensyn til «risikoene av varierende 
sannsynlighets- og 
alvorlighetsgrad for 
fysiske personers 
rettigheter og friheter»

Gjennomføre egnede tekniske og 
organisatoriske tiltak for å sikre og 
påvise at behandlingen utføres i 
samsvar med denne forordning.

25 Innebygd personvern og personvern 
som standardinnstilling
Implementere
personvernprinsippene inn i 
arkitekturen til behandlingen.

Ta hensyn til «risikoene av varierende 
sannsynlighets- og 
alvorlighetsgrad for 
fysiske personers 
rettigheter og friheter»

Gjennomføre egnede tekniske og 
organisatoriske tiltak .. utformet med 
sikte på en effektiv gjennomføring av 
prinsippene og integrere nødvendige 
garantier..

32 Sikkerhet ved behandlingen
Implementere tilstrekkelig sikkerhet 
med hensyn til risiko.

Ta hensyn til «risikoene av varierende 
sannsynlighets- og 
alvorlighetsgrad for 
fysiske personers 
rettigheter og friheter»

Behandlingsansvarlige og 
databehandleren skal gjennomføre 
egnede tekniske og organisatoriske 
tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå 
som er egnet med hensyn til risikoen.

35 Vurdering av 
personvernkonsekvenser
Før behandlingen, foreta en 
vurdering av hvilke konsekvenser den 
planlagte behandlingen vil ha for 
personopplysningsvernet.

En type 
behandling,
særlig ved 
bruk av ny 
teknologi

«sannsynlig … vil 
medføre en høy risiko 
for fysiske personers 
rettigheter og friheter»

Utføre en DPIA etter gitte 
minimumskriterier.

Hva skal vurderes etter artikkel 35?

16

• Konsekvensen av at de registrertes rettigheter og friheter ikke blir tilstrekkelig 
ivaretatt

• Sannsynligheten for at dette vil skje

• Eksempler på situasjoner
– Mangler rettslig grunnlag

– Fare for manglende ivaretakelse av de registrertes rettigheter

– Behandlingen begrenser ytringsfrihet, religionsfrihet, informasjonstilgang

• Konsekvenser
– Fysisk, materiell, ikke-materiell skade (jf. fortalepunkt 75)
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Når er risikoen høy?

17

• Fortalen punkt 76:

«Hvor sannsynlig og alvorlig risikoen for den registrertes rettigheter og friheter 
er, bør fastslås ut fra behandlingens art, omfang, formål og 
sammenhengen den utføres i. Risikoen bør vurderes ut fra en objektiv 
vurdering der det fastslås om behandlingen av personopplysningene innebærer 
en risiko eller en høy risiko.»

9 kriterier for når DPIA kan bli et krav (Personvernrådet (EDPB))

1. Evaluering eller poengsetting, inkludert profilering og forutsigelse.

2. Automatiske beslutninger med rettslig eller tilsvarende betydelig virkning

3. Systematisk overvåkning

4. Særlige kategorier av personopplysninger (Art. 9 og 10) eller opplysninger av 
meget personlig karakter (relatert til privatlivets fred, utøvelse eller krenkelse av 
grunnleggende rettigheter Art. 9 og 10)

5. Personopplysninger som behandles i stort omfang 

6. Sammenstilling eller kobling av datasett

7. Personopplysninger om sårbare personer jf. fortale nr. 75 (skjev maktbalanse 
mellom behandlingsansvarlig og enkeltpersoner) 

8. Innovativ bruk av personopplysninger eller bruk av teknologiske eller 
organisatoriske løsninger

9. Når behandlingen forhindrer enkeltpersonen i å bruke en rettighet, en tjeneste 
eller en kontrakt

18
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Når kreves det ikke en DPIA?

19

• Dersom behandlingen sannsynligvis ikke «vil medføre en høy risiko».
• Dersom behandlingens art, omfang, sammenheng og formål er veldig lik en 

behandling det allerede er gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser for. 
I slike situasjoner kan resultatet fra den foreliggende vurderingen for lignende 
behandlinger brukes.

• Dersom behandlingen er kontrollert av en tilsynsmyndighet før mai 2018 på 
særskilte betingelser, og at disse ikke har endret seg. (I Norge vil en slik kontroll 
vanligvis bety at man har hatt konsesjon).

• Dersom en behandling er i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller bokstav 
e og har et rettsgrunnlag etter EU-retten eller nasjonal lovgiving, der tilhørende 
lovgivning regulerer den spesifikke behandlingen og en vurdering av 
personvernkonsekvenser allerede er gjennomført som ledd i utarbeidelse av 
rettsgrunnlaget (artikkel 35 nr. 10), unntatt hvis medlemsstaten har bestemt at det er 
nødvendig å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser forut for 
behandlingen.

Hvem skal gjennomføre DPIA?

20

Den behandlingsansvarlige. 
- Selve arbeidet kan delegeres til andre, men 
behandlingsansvarlig er overordnet ansvarlig.

Deltagere:
• Personvernombudet

• Databehandlere

• Behandlingsansvarlig må be om synspunktene til 
registrerte eller deres representanter dersom dette er 
relevant

• God praksis: involvere relevante aktører og eventuelt 
eksperter på området

• CISO og PVO kan anbefale at en DPIA gjennomføres, og 
bidra i prosessen
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Hvordan skal DPIA gjennomføres?

22

Forutsetning: Behandlingen må være lovlig og oppfylle 
grunnkrav som følger av forordningens øvrige bestemmelser.

• En DPIA må gjennomføres forut for behandlingen og bør 
startes så tidlig som mulig.

• Det er en kontinuerlig prosess, ikke en engangsforeteelse.

Følg god praksis: 

• Definer og dokumenter roller og ansvarsområder.

• Dokumenter hvorfor dere eventuelt gjennomfører en 
behandling i strid med de registrertes synspunkter. 

• Dokumenter hvorfor dere eventuelt ikke ber om den 
registrertes synspunkter i det hele tatt.
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• Artikkel 35 nr. 7 - minstekrav

DPIA – en tilleggsplikt for særskilt inngripende behandlinger

•Art 24
•Art 30
•Art. 32
•Art 40,42

Systematisk 
beskrivelse 
av behandl-

ingen

•Art 5
•Art 6, 9
•Art 12-22
•EMK, SP, ØSK

Nødvendig-
het og 

proporsjona
litet

•Medbestemmelse
•Åpenhet
•Forutsigbarhet
•Tillit

Risiko for de 
registrertes 
rettigheter 
og friheter

Godkjent/validert
Betinget av 
forbedringer
Avvist

Ledelsens 
validering  
av DPIA

Godkjenning 
av DPIA

•Beskriv personopplysninger (art, 
omfang, formål og 
sammenheng)

•Ansvarsforhold 
(behandlingsansvarlig, 
databehandlere, 
underleverandører)

• Kilder, aktiva, mottakere, 
dataflyt og lagring

•Informasjonssikkerhet

•Vurdering av nødvendighet og 
proporsjonalitet ved 
behandlingen:

• Lovlighet, rimelighet og åpenhet
•Formål og dataminimering
•Kvalitet og lagringsbegrensning
•De registrertes rettigheter
•De registrertes friheter

•Vurdering av risiko for de 
registrertes rettigheter og 
friheter  ut fra de registrertes 
perspektiv
• De planlagte tiltakene for å 
håndtere risikoene

• Sammenstille og presentere 
funn

• Dokumentere hensynet til 
interessenter

• Ledelsens gjennomgang, 
beslutning og godkjenning

Dette er plikter for alle som behandler
personopplysninger

Dette er plikter kun for de som skal 
gjennomføre DPIA
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Mål:
Denne fasen skal bidra 
til at den 
behandlingsansvarliges
får en fullstendig, 
tydelig og komplett 
oversikt (beskrivelse) 
over behandlingen inkl. 
teknologi, dataflyt, 
teknologi og 
ansvarsforhold.

Systematisk beskrivelse av behandlingen 

26

Helhetlig oversikt og beskrivelse av behandlingen

• Behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen behandlingen utføres i

• Mottakere, dataflyt og lagring 

• Beskrivelse av hvordan personopplysningssikkerheten er ivaretatt

• Funksjonell beskrivelse av behandlingen og alle aktiva

• Aktuelle referanser for behandlingen er dokumentert.

Mål: Den behandlingsansvarlig har en fullstendig oversikt over behandlingen, 
og gjør en kvalitetssjekk på at beskrivelsene som er gjort er komplette og 
tydelige.

Art. 35 nr. 7 a)
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Behandlingens iboende karakteristikk:
• Vanskelig å utøve sine rettigheter
• Uforutsigbarhet, liten åpenhet og usikkerhet om 

ivaretakelse av prinsipper
• Systematisk behandling
• Særlige kategorier 
• Skjevt maktforhold
• Ny teknologi / gammel teknologi brukt på ny måte
• Kompleksitet
• Automatiske avgjørelser

Behandlingens størrelse/rekkevidde:
• Antall registrerte involvert (tall eller %)
• Volumet av data (antall variabler, detaljer)
• Lagringstid (kort, tidsavgrenset, permanent)
• Geografisk omfang (lokalt, regionalt, nasjonalt, 

internasjonalt, globalt)

Hva skal personopplysningene brukes til:
• Kontrollformål
• Behandling med mål om å ta beslutninger som får 

betydning for den registrerte
• Å treffe avgjørelser om enkeltpersoner basert på 

systematisk og omfattende analyse av 
personopplysninger

Hvilken forventning om personvern omgir 
den konkrete behandlingen:
• Forventning om konfidensialitet (helse, velferd, 

arbeidsforhold..)
• Forventning om privatliv (hjem, rekreasjon..)
• Behandling av personopplysninger fra ulike datasett 

som er innsamlet for ulike forhold
• Kjeden av aktiviteter i behandling
• Deling med andre behandlingsansvarlige eller 

virksomheter

Art Omfang

Formål Sammenheng

Når er risiko høy?

Mål: 
I denne fasen sørge for 
at den 
behandlingsansvarliges
valg er legitime og 
utført for å bidra til at 
behandlingen er 
nødvendig og står i et 
rimelig forhold til 
formålene.
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Nødvendighet og proporsjonalitet

29

• Behandlingsgrunnlag
– Behandlingen skal være basert på lovlighet, rettferdighet og åpenhet.

• Formål(ene)
– Formål(ene) skal være spesifikt, uttrykkelig angitt og berettiget.

• Dataminimering
– Personopplysninger skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig 

for formålene

• Riktighet 
– Personopplysninger skal være korrekte og oppdaterte

• Lagringsbegrensning 
– Personopplysninger skal slettes eller anonymiseres når formålet er oppnådd

• Sikkerhet (K-I-T-R)
– Personopplysningene  skal vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, mot utilsiktet 

tap, ødeleggelse eller skade. Robuste løsninger. Art. 35 nr. 7 b)

Nødvendighet og proporsjonalitet

30

• De registrertes rettigheter
– Informasjon (art 12-14)

– Innsyn (art 15)

– Korrigering (art 16 & 19) 

– Sletting/Retten til å bli glemt (art 17 & 19)

– Rett til at personopplysninger begrensning (ny, art 18 &19)

– Dataportabilitet (ny, art 20)

– Innsigelse (ny, art 21)

– Automatiserte avgjørelser, inkludert profilering (ny, art 22)

Art. 35 nr. 7 b)
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Nødvendighet og proporsjonalitet 

31

Art. 35 nr. 7 b)

Fortalen (4)

Den registrertes perspektiv
Verdiene som skal beskyttes er 
personopplysningene.

Håndtere risiko i inngripende 
behandlinger som medfører økt 
fare for å krenke fysiske 
personers rettigheter og friheter.

For å oppnå tillit til 
behandlingen må man sørge for 
reell åpenhet, forutsigbarhet og 
medbestemmelse.
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Vurdering av risiko og planlagte tiltak

33

Målet er å oppnå tillit gjennom reell åpenhet,
forutsigbarhet og medbestemmelse.

Vurdering av risiko fra den registrertes 
perspektiv:
• Avklar potensielle konsekvenser
• Anslå alvorlighetsgrad for hver risiko
• Identifiser trusler 
• Anslå sannsynlighet for at en hendelse oppstår,

særlig ut fra en sårbarhetsvurdering.
• Bestem tiltak for å håndtere risikoene 

Eksempler på tiltak:
• krav om fornyet samtykke
• rett til reservasjon
• løpende informasjon, flere kanaler
• særskilt tilrettelagt innsynsportal
• krav til automatisk 

sletting/anonymisering
• sikkerhetstiltak

Art. 35 nr. 7 c) og d)

Den behandlingsansvarlige 
ansvar:

• Personvernprinsippene 
overholdes. Artikkel 5 (2). 

• Gjennomføre egnede 
tekniske og organisatoriske 
tiltak for å sikre og påvise at 
behandlingen utføres i 
samsvar med forordning. 
Regelmessig vurdere 
oppdatering. Artikkel 24 (1).
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Ledelsens validering av DPIA

35

• Forutsetninger som ledelsen MÅ ha kjennskap til:
– Virksomheten har en behandling som sannsynligvis kan medføre høy risiko for den 

registrertes rettigheter og friheter, og er omfattet av artikkel 35.

– Må få forståelse av den gjennomførte DPIA, identifiserte risiko og tiltak.

– Å ikke gjøre DPIA, utføre DPIA feil, eller ikke rådføre seg med korrekte instanser kan 
innebære pålegg og sanksjoner.

• Forberede dokumentasjon for ledelsens validering
– Sammenstill og presenter funn

– Dokumenter hensynet til interessenter

– Ledelsens gjennomgang, beslutning og godkjenning

Ledelsens validering av DPIA

36

• Ledelsen beslutter og begrunner om DPIA er:
– Godkjent/validert => Behandling kan starte opp.

– Betinget av forbedringer (forklar på hvilken måte) => Revidert DPIA skal fremlegges på 
nytt for ledelsen.

– Avvist: Virksomheten beslutter å ikke gjennomføre behandlingen.

• Når DPIA er
– behandlet i ledergruppen mer enn én gang

– risikoen fremdeles er høy 

=> Nødvendig å anmode om forhåndsdrøftelse med Datatilsynet.

– Virksomheten må dokumentere at den ikke greier å ta ned risikoen. 

– Beslutningen om å anmode om forhåndsdrøftelse skal tas av ledelsen.
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Prosessen for DPIA

37

Sannsynlig 
medfører høy 

risiko, 
Art. 35(1),(3),(4)

Høy 
restrisiko? 
Art 36(1)

DPIA. Art 
35(7)

Unntak? 
Art. 35(5),(10)

Innhente 
synspunkter fra 
de registrerte 

Art. 35(9)

Atferdsnormer
Art. 35(8)

Råd fra PVO Art.35(2)
PVO kontrollere 

gjennomføringen 
Art. 39(1c)

Revidering 
ved behov 
Art 35(11)

N
EI

N
EI

Ikke krav 
om DPIA

ForhåndsdrøftelseIngen 
forhånds-
drøftelse

Artikkel 36 Forhåndsdrøftelse
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Hva er en forhåndsdrøftelse? Artikkel 36

• En skriftlig, formalisert prosess

• Krav til dokumentasjon inn til oss (se vår veiledning).

• Krav til DT saksbehandlingstid (8+6 uker).

• Datatilsynet skal minimum vurdere:
– om behandlingen skjer i tråd med personvernforordningen, ivaretar 

personvernprinsippene, de registrertes rettigheter og friheter
– om den behandlingsansvarlige i tilstrekkelig grad har identifisert 

risikoen
– om risikoen i tilstrekkelig grad er redusert

• MÅL: unngå behandling av personopplysninger som medfører 
høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter

39

Hva resulterer en forhåndsdrøftelse i?

Datatilsynet kan benytte alle virkemidler og 
sanksjonsmuligheter når vi behandler en forhåndsdrøftelse. 
En forhåndsdrøftelse kan resultere i at:

1. vi ber om ytterligere informasjon utover det dere har sendt 
inn, for eksempel hvordan opplysningene er tilstrekkelig 
sikret eller hvordan den ansvarlige har vurdert krav om 
innebygd personvern og personvern som 
standardinnstilling.

2. vi gir skriftlige råd, og vi kan i den forbindelse bruke 
myndigheten vår til å gi pålegg, advarsler, irettesettelser, 
gjøre stedlig tilsyn eller forby behandling.

40
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postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no
personvernbloggen.no

Takk for oppmerksomheten!

@datatilsynet


