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Hva er hovedformålet med GDPR?

Hovedformålet med GDPR

Å sikre vern av personer i forbindelse med behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson

Hva er en personopplysning?



Hva er en personopplysning?

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som 
kan knyttes til oss som enkeltpersoner.

For eksempel: 
• Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 
• IP-adresse, bilnummer og bilder 
• Fingeravtrykk, irismønster, hodeform og fødselsnummer

(både fødselsdato og personnummer)
• Adferdsmønster etc.



Sensitive personopplysninger

Opplysninger som krever spesiell varsomhet:

• Rasemessig eller etnisk bakgrunn

• Politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning

• Rulleblad (mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt)

• Helsemessige forhold

• Seksuelle forhold

• Medlemsskap i fagforeninger

• Genetiske og biometriske data (nytt i GDPR)



Databehandleravtale (DBA)

og statens standard 2018

• DBA med alle kunder vi drifter eller teknisk supporterer

• DBA pga support- og vedlikeholdsansvaret (kunde styrer)

• SSA-V (2018) har egne reguleringer om 
personopplysninger i kap 9.





Plikt til å varsle ved personvernbrudd (i ACOS)

• Personvernbrudd skal varsles umiddelbart. 

• Fyll ut avviksskjema:

 Beskrivelse av avviket og hovedårsak

 Tidsrom avviket ble oppdaget

 Antall berørte personer etc.

• Behandles av leder

• Datatilsynet skal ha varsel innen 72 timer etter at avvik er oppdaget





Konkrete endringer i 

ACOS WebSak?

«Standard» krav i 2018: 

«Tilbyder skal redegjøre for hvordan kravene i den 
nye personvernforordningen (GDPR 2018) oppfylles»





• Innsyn = «hva vet dere om meg»-forespørsel
• Rapport i ACOS Rapportmodul

• Sakstittel og sakID der person er part eller i klassifikasjon

• JP tittel og JPID der person er avsender eller mottaker

Ikke nødvendig med systemendring, men en ny rapport

Innsyn





• Vurdere om det er lovverk som krever oppbevaring

• «Faglover» går foran GDPR i mange tilfeller

• Utilgjengeliggjøring (Begrense tilgang)

• Endelig sletting : 

• Utviklet egen kassasjonsmodul i samarbeid med kunder

• Oppbevaringstider kan ha ulike vedtak og rutiner 1, 3, 5 og 10 år

• Kan sletter data automatisk, men kvalitets- og sikkerhetsrutiner må etableres 

• Tilleggsdata

• Sletting av delmengder og delstrukturer av tilleggsdata erkjennes som en fremtidig utfordring 

Råd ved behov for Sletting



• ACOS har oversikt alle steder hvor personinformasjon logges

• Det er utviklet egen kassasjonsmodul for fysisk sletting av metadata 
og dokumenter som ivaretar krav til logging

• Script vil kunne effektivt benyttes i spesielle tilfeller når komplekse 
behov i arkivstruktur skal ivaretas

Logging



• GDPR medfører at man ikke kan benytte kopi av driftsdata til testing direkte.

• ACOS har anonymiseringsscript som

• Endrer navn på parter og korrespondanseparter

• Genererer nye titler på sak, journalpost og dokumenter

• Endrer navn og kode på brukere av systemet

• Sletter logger

• Sletter dokumentfiler

• Sletter sendte oppgaver

• Sletter merknader

Testdata



Les mer på: https://www.gdpr.acos.no/



Takk for meg - men først kort demo 
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