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Generelt 

• Ny personvernforordning trer i kraft i 25. mai 2018 

 

• Forordningen pålegger den behandlingsansvarlige flere plikter, mens enkeltpersoner får 
flere rettigheter 

 

• Enkeltpersoners rett til personvern skal ikke bli krenket ved (elektronisk) behandling og 
overføring av personopplysninger  

 



Viktige definisjoner/begreper 

• Personopplysning: Enhver opplysning (informasjon) som kan knyttes til en enkeltperson 

• Den registrerte: Den personen som en personopplysning kan knyttes til 

• Behandling: Enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, 
sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter 

• Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes 

• Databehandler: Den som behandler personopplysninger på vegne av den 
behandlingsansvarlige  

• Behandlingsgrunnlag: Behandlingen må være lovlig og ha et rettslig grunnlag. F.eks. 
samtykke eller lovhjemmel.  

 

 



Hvem er behandlingsansvarlig for de ulike systemene? 

KDTO er behandlingsansvarlige 

• GAUS 

• RUST  

• Vitnemålsportalen 

Institusjonene er behandlings-
ansvarlige (KDTO er databehandler) 

• EVUweb 

• Fagpersonweb 

• Felles studentsystem 

• Nomination 

• Studentbevis-appen 

• Studentweb 

• Søknadsweb 

• Datavarehus 



Noen hovedtrekk i forordningen 

- Behandlingsansvarlig og databehandlere får flere plikter, men den registrerte for flere 
rettigheter 

- Informasjonsplikten til behandlingsansvarlig blir mer omfattende – Den registrerte må 
informeres mer 

- Det stilles strengere krav til rettslig grunnlag og informasjon til den registrerte når det 
gjelder automatisert saksbehandling  

- Krav til innholdet i databehandleravtaler går direkte frem av forordningen 

- Krav om innebygd personvern – Personvernvennlig funksjonalitet i systemer og 
applikasjoner  

- Krav til personvernombud 

- Den registrerte får flere og styrkede rettigheter  



Den registrertes rettigheter 

1. Rett til informasjon 

2. Rett til innsyn i egne personopplysninger (og kopi) 

3. Rett til korrigering av uriktige personopplysninger 

4. Rett til sletting under visse vilkår 

5. Rett til å begrense behandlingen under visse vilkår 

6. Rett til dataportabilitet under visse vilkår 



1. Rett til informasjon  

• Den registrerte har rett til informasjon 

 

• Behandlingsansvarlig er pliktig å gi informasjon om behandlingen til den 
registrerte:  

• Personvernerklæringer 

• Aktiv informasjonsplikt 

• Informasjon om den registrertes rettigheter 



2. Rett til innsyn  

• Den registrerte har rett til innsyn i ”sine” personopplysninger 

 

• Innsyn i informasjon om hvordan personopplysningene blir behandlet:                  
Sammenfallende med informasjon som behandlingsansvarlig  aktivt skal sende 
til den registrerte, jf. personvernerklæringer.  

 

• Den registrerte kan kreve å få utlevert en kopi av ”sine” personopplysninger 

 

• Behandlingsansvarlig er pliktig til å gi innsyn 



3. Rett til korrigering 

• Den registrerte har rett til: 
• Å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert 
• Å få ufullstendige personopplysninger om seg selv supplert  
• Uten ugrunnet opphold 
 

• Behandlingsansvarlig er pliktig til å korrigere uten ugrunnet opphold 
 

• Viktig å tenke over:  
• Hvor er personopplysningene hentet fra?  
• Er det mulig for behandlingsansvarlig å korrigere opplysningene, er må det gis 

beskjed om korrigering til at annet system/organ som er datakilden?  
• Er det mulig for den registrerte å korrigere opplysningene selv? F.eks. en selvbetjent 

løsning.  

 



4. Rett til sletting under visse vilkår  

• Den registrerte kan – i visse situasjoner – kreve å få sine personopplysninger slettet  

 

• Dersom rett til sletting – Behandlingsansvarlig må slette opplysningene uten ugrunnet 
opphold 

 

• Eksempler på tilfeller hvor den registrerte kan ha rett til sletting:  

• Når behandlingen ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn 
eller behandlet for 

• Behandlingen er hjemlet i et samtykke, den registrerte trekker samtykket, og det 
heller ikke finnes noe annet rettslig grunnlag behandlingen kan hjemles i 

• Personopplysningene er blitt behandlet ulovlig 

 



5. Rett til å begrense behandlingen under 
visse vilkår  
• Begrensning innebærer at personopplysningene blir fortsatt lagret, men opplysningene 

merkes som ”begrensede”, slik at videre behandling ikke skjer.  

 

• Muligheten for å behandle personopplysningene blir begrenset. 

 

• Eksempler på tilfeller hvor den registrerte kan ha rett til å begrense behandlingen:  

• Den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene 

• Behandlingen av personopplysningene har vært ulovlig, men den registrerte ønsker 
ikke at opplysningene blir slettet 

• Den registrerte har fremmet innsigelse mot behandlingen  

 



6. Rett til dataportabilitet under visse vilkår 

• Rett til dataportabilitet: Flytte/overføre personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en 
annen behandlingsansvarlig (f.eks. bank, forsikringsselskap) 

• Flere vilkår må være oppfylt før retten til dataportabilitet kan påberopes (Personen har selv 
oppgitt opplysningene til behandlingsansvarlig, behandlingen skjer ved hjelp av elektroniske 
hjelpemidler, og behandlingsgrunnlaget er enten samtykke eller inngåelse/oppfyllelse av en 
avtale med personen  

• Retten til dataportabilitet inntrer ikke dersom behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave 
av allmenn interesse eller dersom behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet.  

• I Universitets- og høyskolesektoren – Sjelden en søker eller student vil ha rett til dataportabilitet 

• Det rettslige grunnlaget for de aller fleste behandlinger som skjer i FS i dag, vil være uhl. § 4-15 
(ny bestemmelse), dvs. offentlig myndighetsutøvelse som er hjemlet i uhl.  



Status for arbeidet knyttet til 
GDPR og FS og FS-systemer 



1. Rett til informasjon 

Hva har KDTO gjort til nå? 
• Gjort vurderinger på hvilke tilpasninger som er nødvendig i våre systemer  

• Skrevet personvernerklæringer for alle FS-systemer (blir sendt til institusjonene etter påske) 

 
Hva planlegger KDTO å gjøre videre? 
• Oversette personvernerklæringer  til engelsk 

• Implementere lenke til nettside med personvernerklæring i innloggingsbildene i applikasjonene og i footeren 
inne i alle applikasjonene (gjelder ikke for FS). 

 

Hva må institusjonene gjøre? 
• Gjøre nødvendige tilpasninger i personvernerklæringer  hvor institusjonene er behandlingsansvarlige 

• Publisere personvernerklæringer på egne nettsider 

 
 



2. Rett til innsyn i egne personopplysninger 
(og kopi) 

Hva har KDTO gjort til nå? 
• Vurdert om det er nødvendig med noen tilpasninger i våre systemer:  

foreløpig konklusjon er at det ikke er nødvendig med noen endringer 

• Det er mulig å generere en xml i FS (må printes og sendes pr post) 

 

Hva planlegger KDTO å gjøre videre? 
• Ikke noe foreløpig 

 

 
 



3. Rett til korrigering av uriktige 
personopplysninger 
Hva har KDTO gjort til nå? 
• Ikke påbegynt 

 

Hva planlegger KDTO å gjøre videre? 
• Vurdere om det bør innføres funksjonalitet som gjør at institusjonene på en enkel måte kan 

oppfylle den registrertes rett til korrigering 



4. Rett til sletting under visse vilkår 

Hva har KDTO gjort til nå? 
• Begynt kartleggingsarbeidet nevnt nedenfor 

 

Hva planlegger KDTO å gjøre videre? 
• Gå igjennom og se om det i dag tas vare på noe som med fordel kan slettes 

• Vurdere hvilke data den registrerte har rett til å få slettet 

• Vurdere om det trengs ny funksjonalitet for å håndtere sletting 

 

 



5. Rett til å begrense behandlingen under 
visse vilkår 
Hva har KDTO gjort til nå? 
• Ikke påbegynt 

 

Hva planlegger KDTO å gjøre videre? 
• Vurdere i hvilke tilfeller den registrerte har rett til å få begrenset behandlingen 

• Vurdere om det bør innføres funksjonalitet som gjør at institusjonene på en enkel måte kan 
oppfylle den registrertes rett til å begrense behandling 



6. Rett til dataportabilitet under visse vilkår 

Hva har KDTO gjort til nå? 
• Gjort en foreløpig vurdering som konkluderer med at det er sjelden en søker eller student 

innenfor universitets- og høyskolesektoren vil ha rett til dataportabilitet 

 

Hva planlegger KDTO å gjøre videre? 
• Ikke noe foreløpig 



Evaluering 

• Nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/96176.html  


