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Hensikten med GDPR (General Data Protection Regulation), også kalt personvernforordningen, er å 
beskytte personvern og personopplysninger i en tid hvor det samles mer data og informasjon enn 
noen gang før. GDPR er en del av personopplysningsloven, og beskriver hvordan norske virksomheter 
skal behandle personopplysninger. 

GDPR er det overordnede regelverket for personvern og internkontroll,  

og viktigst når det kommer til sensitiv informasjon.

Enkeltpersoner har i noen tilfeller rett til å kreve sletting av egne personopplysninger. Alle henvendelser 
fra de registrerte skal besvares innen en måned.

Dersom personopplysninger er innhentet på lovlig vis, og oppfyller en eller flere av unntakene 
beskrevet her, så vil retten til krav om sletting ikke gjelde.

Personopplysninger knyttet til lovpålagt dokumentasjon, vil overstyre GDPR direktivets paragrafer som om-

fatter rett til sletting. Vi oppfordrer til kun å registrere denne type personopplysninger i Landax-systemet, da 

personopplysninger gjerne er knyttet til mange registreringer, og sletting av disse vil ha en negativ påvirkning 

på registrert data og dokumentasjon i hele systemet.

“All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Virksomheten må der-
for ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag før opplysningene hentes inn.” - Datatilsynet

Eksempler på behandlingsgrunnlag (hentet fra Datatilsynet.no) 

• Samtykke
• Nødvendig for å oppfylle en avtale
• Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt
• Nødvendig for å beskytte vitale interesser
• Nødvendig for å utføre en oppgave i offentlig interesse eller utøve offentlig myndighet
• Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveiing

Se utdypende veiledning rundt dette på Datatilsynet sine nettsider.
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1. HVA ER GDPR?

5. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

4. BEHANDLINGSGRUNNLAG

Alle virksomheter må sette seg inn i personvern-lovgivningen og finne ut hvilke plikter som gjelder 
dem. Ledelsen må sørge for å få på plass rutiner for å overholde disse pliktene, og informere om 
endringer til de ansatte. Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter til å opprette personvernombud, 
uavhengig av om man er pålagt dette eller ikke.

“Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse 

om personvern. Ombudet kan gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivare-

ta personverninteressene” - Datatilsynet

Alle databehandlere har plikter, som blant annet pålegger virksomheten å ha rutiner for innsamling og 
bruk av personopplysninger, og plikter dem å si ifra til oppdragsgiver dersom de får instrukser som er i 
strid med loven.

Det er blant annet et krav om å ha en oversikt over hvilke personopplysninger man behandler. Virk-
somheten må beskrive hvor personopplysningene kommer fra, hvem det gjelder, hvor de ligger lagret, 
samt rettslig grunnlag for behandling (se behandlingsgrunnlag).

2. HVEM MÅ FORHOLDE SEG TIL GDPR?

3. KRAV OG PLIKTER

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-sletting/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-sletting/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag
https://www.datatilsynet.no/
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I forordningen er det krav om at alle tiltak og systemer utformes med fokus på personvern, og at den 
mest personvernvennlige løsningen velges som standard. Virksomheten har også plikt til å kort og en-
kelt informere enkeltpersoner om hvordan personopplysningene blir behandlet; for eksempel gjenn-
nom personvernerklæringer.

Dersom man planlegger behandling av personopplysninger som kan utgjøre en risiko for personens 
rettigheter, har man plikt på å utrede personvernskonsekvenser. Der det vises at behandlingen gir høy 
risiko, skal Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser. Datatilsynet plikter da å gi skriftlig veiledning.

Landax er et kvalitetsstyringssystem som er bygget opp i samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 og ISO 
27001:2017  Kvalitetssystemet inneholder en beskrivelse av de prosesser, prosedyrer, risikoanalyser, 
avtaler, sjekklister og annen dokumentert informasjon som skal til for en komplett etterlevelse av GD-
PR-forordningen.

Landax er altså godt tilrettelagt for at din virksomhet skal kunne etterleve krav og plikter i tilknytning til 
personvernforordningen (GDPR). Det er likevel opp til hver enkelt virksomhet å sette seg inn i lovgiv-
ningen rundt personvern og personopplysninger, og etterleve denne.

 “Personvernforordningen skiller mellom begrepene behandlingsansvarlig og databehandler. Den 

behandlingsansvarlige bestemmer over personopplysningene, mens databehandleren opptrer på 

vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren kan derfor bare behandle personopplys-

ninger etter instruks fra den behandlingsansvarlige.” - Datatilsynet

Din virksomhet (behandlingsansvarlig) bestemmer altså over personopplysningene som legges inn i 
Landax, og tar også ansvar for hva som registreres. Landax (databehandler) lagrer det som registreres, 
og tilrettelegger med funksjoner som kan begrense eller åpne for tilgang etter deres behov. Dette 
gjøres normalt gjennom Landax sitt rettighetsregime, som regulerer tilgjengelighet på informasjon 
internt i deres virksomhet. Landax er sertifisert i henhold til ISO 27001:2017 og har dermed fokus og 
kontroll på barrierer både utenfra og innenfra.
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6. FOKUS PÅ PERSONVERN 9. LANDAX - KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

10. DATABEHANDLERAVTALE

Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerhet skal dokumenteres, og det skal beskrives hvilke tiltak 
som er iverksatt. Dersom avviket medfører risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern, skal 
det meldes til Datatilsynet innen 72 timer.

En databehandleravtale som redegjør for hvordan personopplysninger skal behandles, må utformes og 
signeres mellom databehandler og behandlingsansvarlig før et samarbeid starter. Som en del av fok-
uset på personvern bør det også foreligge en GDPR-håndbok. Landax har en skisse - et utgangspunkt 
- for hvordan en slik håndbok kan se ut.

Det er behandlingsansvarlig sitt ansvar å sørge for at avtalen etterlever regelverket.

Visse typer personopplysninger er det forbudt å behandle, dette gjelder blant annet helseopplysninger, 
opplysninger om religion, og spørsmål om etnisitet. Utfyllende informasjon om hvilke typer/kategorier 
dette gjelder, kan du finne på Datatilsynet sine nettsider.

Det finnes unntak fra forbudet, men det er mange forbehold tilknyttet dette. Det er derfor viktig at hver 
enkelt virksomhet setter seg inn i forordningsteksten (artikkel 9 nr. 2 og 3) før de begynner å behandle 
disse personopplysningene.

7. VARSLING VED AVVIK

8. SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/
https://landax.no/
https://www.standard.no/fagomrader/kvalitet-og-/kvalitetsstyring---iso-9000/
https://www.standard.no/fagomrader/ikt/it-sikkerhet/isoiec-27001/
https://www.standard.no/fagomrader/ikt/it-sikkerhet/isoiec-27001/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/behandlingsansvarlig-og-databehandler/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/spesielt-om-sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-personopplysninger-og-unntak/

