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Informasjonssikkerhet i arkivet
Historisk perspektiv:
Når oppstod behov for informasjonssikkerhet i arkivet?
Ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria (brann og plyndring fra år 47
f.kr. -300 e.kr.)
Dagens bibliotek i Alexandria etablert i 2003
Samme behov for sikkerhet mot brann, tyveri, innbrudd, uautorisert
tilgang, feilaktig publisering eller personopplysninger på avveie

Informasjonssikkerhet i arkivet
Verdenserklæringen for arkiv:
En «mission statement» for håndtering av arkiv
• Lenke

Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer:
Retningslinjer for arkivarene som fagpersoner
• Lenke

Ny personvernforordning
Det innføres ny personvernforordning i EU 25.05.2018
• Hvordan vil EUs nye personvernforordning påvirke forvaltningens
arkiver?
Drøfting av temaet i Norsk Arkivråds medlemsblad nr 3/2017 Herbjørn Andresen

Ny personvernforordning
Hovedpunkter/endringer:
-

Økte krav til dokumentasjon
-

-

Retten til å bestemme over egne personopplysninger
-

-

Rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte avgjørelser – felles praksis?

Pålegg om innebygd personvern i programvare
-

-

«Rett til å bli glemt»
Viktige unntak – lovbestemte oppgaver, off. myndighetsutøvelse
«Arkivformål i allmennhetens interesse»
Sletting i NOARK-system bør kunne utføres

Regler for automatiserte avgjørelser kan tittes i kortene
-

-

Hvilke opplysninger finnes om meg?
Hva brukes de til
Samtykke (spesifikt, kan trekkes tilbake)

Lavere terskel for å kreve sletting av personopplysninger
-

-

Vedlikehold av policyer og rutiner

Pseudonymisering, anonymisering
Brukerstyrt samtykke
Sikkerhetstiltak

Håndtering av avvik – plikt til å gi beskjed til den som er rammet
-

Pliktvarsling til Datatilsynet innen 72 timer
Varsling til den som er rammet

Ny personvernforordning
Hovedpunkter/endringer forts.:
-

Arbeidsgivers innsyn i ansattes e-postkasser
-

-

Minimalisering og lagringsbegrensning
-

-

Videreføring av dagens regler
Flere norsk lover sikrer innsynsrett (Offlv.,, Fvl., Pasient- og brukerrettighetsloven)

Hver virksomhet må ha en personvernrådgiver/personvernombud
-

-

Åpent spørsmål?

Rett til innsyn
-

-

Dokumentere formål med personopplysningene, vurderinger og tiltak som sikrer personvern

Datatilsynets makt
-

-

Hva omfatter dette?
Lagring, depotoppgaver, forskning m.m.

Mer omfattende krav til et aktivt internkontrollsystem
-

-

Hva skal til for å oppfylle journalføringsplikten avveid mot personvernet
Planlegge og dokumentere virksomhetens behandling av personopplysninger

«Arkivformål i allmennhetens interesse»
-

-

Hvert land kan selv fastlegge regler
Forslag i norsk personopplysningslov om videreføring av dagens bestemmelser
Ikke innsyn i studenters e-postkasser

Mandat i forordningen
Fullmakter gis av den enkelte virksomhet

Etablering av sikkerhetstiltak som står i forhold til risiko
-

Ingen vesentlige endringer i sikkerhetskrav

