


Smarte bygg og personvern
Boligmøtet 07.03.2018

Advokatfullmektig Christian Werner Skovly



3



4



• Stadig større bruk av sensorer for å 

optimalisere forvaltningen av bygget

• Kartlegger flyt av mennesker og planlegger 

ressursbruk

• Beacons (og ePrivacy)

• Overvåkning av energinivå på ansatte(!) 

• Adgangskontroll

• Besøksregistrering

• Kantineregistrering

• Kameraovervåkning
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Virkeområde
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Formålsbegrensning



GDPR

8

Sanksjoner Virkeområde

Individets 
rettigheter

Roller
Behandlings-

grunnlag

Internasjonale 
overføringer

Leverandør-
kontroll



• Fra dagens 10G til 20.000.000 EUR eller 4%, «whichever is highest».

• Nytt solidaransvar mellom behandlingsansvarlig og databehandler

• Åpner for gruppesøksmål

• Omdømmerisiko
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Sanksjoner



• Loven gjelder enhver befatning med «personopplysninger».

• Personopplysninger er alt som direkte eller indirekte kan identifisere et individ

• Skiller mellom «vanlige» og sensitive opplysninger

• Dette dekker også tekniske metadata, loggdata, identifikatorer på internett, samt 

genetiske data og biometriske data

• Kryperte data er personopplysninger, pseudonymiserte data er personopplysninger

• Gjelder ikke anonyme personopplysninger

• Innhenting og behandling av personopplysninger krever hjemmel i samtykke, avtale, 

lov, el. 
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Virkeområde



Relevante behandlingsgrunnlag
- samtykke – avtale – rettslig forpliktelse

1. Når datasubjektet har gitt sitt utvetydige samtykke til behandling av

sine personopplysninger for ett eller flere adskilte og klart uttalte

formål

2. Behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av en avtale som

datasubjektet er part i

3. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som

hviler på den behandlingsansvarlige
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Utforming av samtykke og avtaler

• Ett samtykke per formål uansett om samme tjeneste

• Identifiser ulike formål og beskriv dem i teksten

 Salg/tjenesteleveranse er primærformål

 Markedsføring

 Utsendelser av ulike slag

 Profilering, analyse, etc

 Testing må nevnes separat

 Opplæring må nevnes separat
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Roller

Behandlings-
ansvarlig

Databehandler

Datasubjekt
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Leverandør-
kontroll

Behandlings-
ansvarlig

Databehandler

Datasubjekt
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Leverandør-
kontroll

Behandlings-
ansvarlig

Databehandler

Datasubjekt

Under-
Databehandler 

1

Under-
Databehandler 

2

Under-
Databehandler 
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• Behandlingsansvarlig (ofte leietaker) er 

ansvarlig for å overholde dette

• Databehandler (ofte utleier/forvalter) 

plikter derimot å assistere 

behandlingsansvarlig, men må ikke utlevere 

personopplysninger på egenhånd.

• Den som personopplysningene gjelder har 

rett til

• Informasjon, art. 12-14

• Innsyn, art. 15

• Retting, art. 16

• Sletting, art. 17

• Dataportabilitet, art. 20
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Individets 
rettigheter
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Internasjonale 
overføringer



• Fri flyt innad i EU/EØS. 

• Utenfor EU/EØS krever eget rettslig instrument

• Privacy Shield for USA

• EUs modellavtaler

• Binding Corporate Rules 

• Forhåndsgodkjente land

• Hva er utenfor EU/EØS?

19

Internasjonale 
overføringer



• Oversikt over alle prossesser i virksomheten som involverer personopplysninger

• Oversikt over alle leverandører (IT eller andre tjenester) som har tilgang til virksomhetens 

personopplysninger

• Dokumentert behandlingsgrunnlag for all behandling av personopplysninger

• Databehandleravtaler med alle tredjeparter

• Tekniske og organisatoriske tiltak for å overholde individenes rettigheter

• Tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personopplysningenes integritet, konfidensialitet 

og tilgjengelighet

• Internkontrolldokumentasjon som dokumenterer og beviser etterlevelse med regelverket
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Hva kreves for å etterleve regelverket?
Ikke uttømmende



21

Faser i etablering av internkontroll

Planlegge Kartlegge 

nå-

situasjon

GAP-

analyse

Produsere 

dokumenta-

sjon og 

etablere 

rutiner

Søknader/

høringer
Implementering

Leverandør-

styring 

(databehandler

-avtaler)
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Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, hvor han er 
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Computing og immateriell eiendom. 

cws@foyentorkildsen.no

+47 95208262
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Føyen Torkildsen består av dedikerte og engasjerte juridiske spesialister med bred 

kompetanse innenfor Eiendom, IKT Media, Arbeidsliv og Corporate. Våre medarbeidere 

har fokus på samspillet med våre oppdragsgivere og bistår med inngående kommersiell 

forståelse. Sammen med deg som kunde har vi som mål å skape verdiøkende løsninger 

og muligheter som sikrer dere gode resultater på kort og lang sikt.
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IKT Media

Føyen Torkildsen representerer et av de største juridiske miljøene i Norge 
innenfor fagområdet IKT Media. Grunnet vår brede forretningsforståelse, 
kompetanse og erfaring innenfor fagområdet er vi også på disse områdene 
rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Få 
andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har 
opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår evne til å 
tilpasse oss nye tekniske og strukturelle utfordringer og muligheter, som disse 
bransjene løpende står overfor, gjør oss unike.
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IKT Media
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