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Kort bakgrunn

• Vi har hatt 90 pst. av dette siden 2001

• General Data Protection Regulation = GDPR = personvernforordningen -> 
ny personopplysningslov 

• Digitalisering og globalisering

• Buzz og hype
• Hele EU/EØS

• 25. mai 2018

• €€€€€ overtredelsesgebyrer
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Sentrale begreper

Personopplysning

Behandling

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsansvarlig

Databehandler
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Hva er en personopplysning?

Opplysning som gjelder en levende person, som

Navn, telefonnummer, epostadresse, arbeidsgiver

Høyde, vekt, øyenfarge, hårfarge, kjønn, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, 
bostedsadresse, utdannelse, sivil status, tidligere arbeidsgivere, formue, gjeld, 

familieforhold, inntekt, bilnummer, kjøps- og betalingshistorikk, bevegelsesmønster

Ikke bare fakta, også vurderinger
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Egen kategori: Sensitive personopplysninger

Politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning

Medlemskap i fagforening

Helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet)

Rasemessig eller etnisk bakgrunn

Seksuelle forhold og orientering

Genetiske og biometriske opplysninger
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Hva er «å behandle» personopplysninger?

Omtrent enhver befatning og håndtering

Kort sagt: hente inn, lagre og bruke

Langt sagt: Lagring, mottak, innhenting, sammenstilling, systematisering, organisering, 
utlevering og formidling

Elektronisk og manuell håndtering (søkbarhet)
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Seks grunnkrav til all behandling

1. Du må behandle opplysningene på en måte som er lovlig, rettferdig og 
gjennomsiktig. 

2. Du må ha bestemt deg for formålet med å samle inn opplysninger 
(«Hvorfor?»)

3. Du må sørge for at opplysningene er tilpasset det formålet du har (men 
også at de ikke er mer omfattende) («Hvordan?»)

4. Du må sørge for at opplysningene du har er korrekte.

5. Du må slette opplysninger som det ikke lenger er nødvendig å ha 
(alternativt anonymisere dem).

6. Du må lagre og bruke opplysningene slik at de ikke blir misbrukt.
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Retten til å behandle: Behandlingsgrunnlag

Uten behandlingsgrunnlag, ingen behandling

1. «Berettiget interesse»: Virksomhetens formål med å behandle 
opplysningene gjør behandling nødvendig, med mindre den registrertes 
interesser og behov for beskyttelse går foran (NB: Dokumentasjon).

2. Samtykke som den registrerte selv har gitt (NB: Dokumentasjon).

3. Rettslig forpliktelse: Det følger av lov eller forskrift.

4. Nødvendig for å etterleve en avtale bedriften har med den registrerte selv 
(=privatkunder)

Sensitive opplysninger: Strengere (i praksis samtykke el. arbeidsgiverplikter).
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De registrerte har rettigheter

Virksomheter må ha personvernerklæring med åpenhet rundt all 
behandling

De registrerte kan kreve innsyn og av og til sletting (rett til å bli glemt)
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Så hva gjør vi nå?

Lær deg reglene

Finn ut av hvilke opplysninger virksomheten vil bruke

Finn ut om du etterlever reglene

Lag et internt dokument om personvern

Lag en personverneklæring
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NHOs personvernverktøy
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Lær deg reglene
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NHOs hjemmeside

Datatilsynet.no



Finn ut hvilke opplysninger bedriften vil bruke
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Lag et internt dokument om personvern
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Lag en personvernerklæring
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Personverktøy - lenke

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/
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https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/


GDPR-workshops i avdelinger (i)

• Hva slags opplysninger lagrer/bruker dere om personer (navn, e-post, telefon, arbeidsgiver, annet, deltakelse 
på møter)?

• Personer i organer/prosjekter som ikke er NHOs (som NHO administrerer eller deltar i? i råd? Utvalg? Fora? 
Styrer?): Hvordan lagrer/bruker dere opplysninger om dem?

• Utover spørsmål 2: Personer som ikke er ansatt hos medlemsbedrifter (politikere? Forvaltning? andre 
bedrifter? Akademia? Andre organisasjoner?): Lagrer/bruker dere opplysninger om dem?

• Legger dere selv inn opplysninger i CRM? Hvis ja: Hva legger dere inn?

• Lagrer/bruker dere sensitive opplysninger om noen personer (helse? Politikk? Religion? Andre 
overbevisninger?)

• Hvorfor lagrer/bruker dere opplysningene ("Vi bruker opplysningene fordi …")?
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GDPR-workshops i avdelinger (ii)

• Hvordan bruker dere opplysningene ("Vi bruker opplysningene til å …")?

• Hvordan og hvor lagrer dere opplysninger (skriver inn i CRM? Lagrer i epost? Lagrer i egne 
dokumenter/regneark/lister lagret annet sted?)

• Hvordan sletter dere opplysninger?

• Hvordan retter eller oppdaterer dere opplysninger?

• Gir dere opplysningene til noen andre utenfor NHO-S?

• Er det noen i avdelingen som har ansvaret for opplysningene dere lagrer/bruker? 
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26042018

GDPR og

medlemskommunikasjon

-hvordan vil GDPR påvirke salg og markedsføring

til eksisterende og potensielle medlemmer

- tiltak som sikrer at fremtidig kommunikasjon tar hensyn til

lovverket
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Tolking

Kontaktpersoner hos medlemmer

• Vi kan fortsatt sende e-post med 
informasjon, men denne kan ikke 
inneholde kommersielt budskap
(ref. GDPR «berettiget interesse» artikkel 6 
punkt 1 f)

• Vi må innhente samtykke før 
utsendelse av e-post med 
kommersielt budskap 
(ref. Markedsføringsloven $15) 

Kontaktpersoner hos ikke medlemmer

• Vi må innhente samtykke før 
utsendelse av e-post, dersom 
mottaker ikke allerede abonnerer på 
nyhetsbrev  
(ref. GDPR, ikke behandlingsgrunnlag) 
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Eks. på e-post- medlemmer

Må ha samtykkeTrenger ikke samtykke



Kartlegging av medlem og 
ikke medlemmer fra alle LF

Informere og involvere alle 
relevante personer i NHO-

fellesskapet

Videreutvikle CRM for
innhenting og lagring av 

samtykker

Utarbeide personvernerklæring og 
tilrettelegge denne på alle relevante 

arenaer

Gjennomføre felles 
kampanje for innhenting av 

samtykke

Utarbeide felles rutiner for 
bruk av e-post i NHO-

fellesskapet

Ferdigstille løsning for 
administrering av samtykke, 

tilpasse alle berørte 
systemer
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Tiltak

25 mai
Utsatt til 1 juli

Involverte fora
• Markedsrådet
• Rådet 26 april
• CRM Forum
• Arrangementsnettverk
• Brukerforum
• Skype møter RD og 

markedsansv.
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Konsekvens

• Målgruppen for kommersielle budskap 
blir mindre

• Bedre struktur på e-post

• Troverdig og relevant for målgruppen 
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Målgrupper Budskap

Medlemmer 1. Tidligere kursdeltagere Ikke gå glipp av tilbud på 
nyttige kurs og arrangement

2. Daglige ledere i bedrifter som 
benytter medlemsfordeler

Ikke gå glipp av tilbud på flere 
relevante medlemsfordeler

3. Daglige ledere Inne gå glipp av verdifull 
informasjon om 
medlemsfordeler din bedriften 
kan benytte seg av

4. Andre kontaktpersoner Ikke gå glipp av verdifull 
informasjon

Ikke medlemmer 5.Kontaktpersoner som har deltatt 
på arrangement siste 24 mnd.

Ikke gå glipp av tilbud på 
nyttige kurs og arrangement

Innhenting av samtykker

16 bransje
Foreninger i BNL

Avsender er NHO og den aktuelle lands- eller bransjeforening



26

Skisse over e-postutsendelse for innhenting av samtykker – fra 14 mai

CRM

E-post Landingside

▪ Innmelding
▪ Mitt medlemskap i Arbinn
▪ Påmelding arrangement
▪ Opprettelse av bruker Arbinn
▪ Årsoppgaven
▪ Nyhetsbrev, invitasjoner 
▪ etc

Samtykkeløsning i CRM og andre berørte 
systemer 



GDPR - HR
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Tidslinje implementeringsfase GDPR- HR

Rådet GDPR
26. april

Kartleggings periode og 
innsamling av data 

avdelingsvis
26. april til 14. mai. 

Informasjonsmøter 
«Morgenkaffe»

1. til 25. juni

Utarbeide 
personvern-

erklæring
innen 25. mai

• Opplæring blir gitt (e-læring) samt lese artiklene på Arbinn.no
• Det gjennomføres kartleggingsworkshops for alle avdelinger (v/hjelp av adv. og evnt: HR)

• Infomøte «Morgenkaffe»
• Det lages utkast til Personvernerklæringer
• Samtykkeerklæringer
• Samarbeide med LF – spesielt ift CRM

Ansatte, tidligere ansatte, søkere til ledige stillinger 


