
GENERELL PRAKTISK INFORMASJON PERSONVERN 

 Tilgjengelighet: Ikke la dokumenter med personopplysninger ligge fremme på skjerm 

eller papir, med mindre du arbeider med dem her og nå.  

 Besøk på arbeidsplassen: Hvis dere har besøk utenifra må alle dokumenter som 

inneholder personopplysninger skjules godt og adgang til arbeidsplassen må være 

begrenset.  

 Når dere forlater kontoret: Dokumenter låses inn i skuffer eller skap når man forlater 

kontoret. 

 Bruk av PC: Når man forlater arbeidsplassen låser man PCen. 

 Makulering: Papirdokumenter med personopplysninger som ikke lenger trengs, 

makuleres. 

 Utskrifter: Man skriver kun ut det som er nødvendig og printeren er kodebeskyttet. 

 Møterom: Man må ikke legge igjen dokumenter med personopplysninger på 

møterom eller andre steder. 

 Samtaler om andre: Man må ikke diskutere personopplysninger om medlemmer 

eller ansatte med andre uten at dette er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og i 

henhold til lov. 

 Taushetsplikt: Den enkelte må være godt kjent med innholdet av sin taushetsplikt.  

 E-post: Personopplysninger skal ikke sendes over e-post. Dokumenter som 

inneholder personopplysninger må deles i et dokument eller krypteres ved at en 

sender et dokument som er passord-beskyttet, og en kode til mottakeren per SMS.  

 Oppbevaring av personopplysninger: Man skal ikke oppbevare dokumenter med 

personopplysninger på usikrede medier som minnepinner o.l. 

 Passord og koder: Man må behandle passord, PIN-koder, adgangskoder o.l. som 

konfidensiell informasjon og sikre at ikke uvedkommende får tilgang til denne 

informasjonen.  

Personopplysningenes «livsløp» – En praktisk sjekkliste til våre 

medlemmer 

 

Forberedelse Behandlingen Avslutningen



 

Forberedelse 

Før en virksomhet kan sette i gang behandling av personopplysninger er det mye som må 

være på plass. Blant annet må følgende tiltak være iverksatt: 

 Opplæring: En virksomhet har et ansvar for å sikre opplæring av nyansatte i forsvarlig 

håndtering av personopplysninger. Dette kan være at passord skal holdes hemmelige, at 

PCen skal være låst og arbeidsstasjoner holdt fri for ulike former for personalia når 

arbeidstakeren ikke er ved PCen eller stasjonen. 

 Behandlingsgrunnlag: Enten i form av samtykke, lov eller såkalt nødvendighet, 

eksempelvis ved at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en arbeidsavtale 

eller for å ivareta en legitim interesse til virksomheten.  

 Formålet: Det skal være en grunn til at vi innhenter opplysningene! Personopplysninger 

kan altså kun behandles i tråd med et nærmere angitt formål. Det må være et klart 

formål med registreringen. Formålet må som hovedregel være kommunisert til den 

registrerte. 

 Tiltak for å sikre informasjonsplikt: Den registrerte har som hovedregel krav på å bli 

informert om hvilke personopplysninger som behandles om vedkommende, til hvilket 

formål, hvor lenge, av hvilke tredjeparter, i eller utenfor Norge etc. I tillegg skal de 

registrerte informeres om hvilke rettigheter de har samt hvordan de kan utøve slike 

rettigheter. Eksempler på slike rettigheter er retten til innsyn i hvilke personopplysninger 

som behandles og hvordan slik behandling gjennomføres, samt rett til å fremsette krav 

om at personopplysningene endres, korrigeres eller slettes. 

 Personvernerklæring: Vi i AAF anbefaler at våre medlemmer lager en egen 

personvernerklæring som informerer om hvordan man ivaretar personvernet, og 

hvordan/hvorfor man henter inn og bruker personopplysninger. Slik utfyllende 

informasjon til den det gjelder er i tråd med kravene i personopplysningsloven. 

 

Behandlingen 

Når behandlingen er igangsatt må man påse at følgende tiltak er iverksatt: 

 Kartlegg behandlingsoperasjoner: Virksomheten bør føre en oversikt over hvilke 

personopplysninger de behandler i hvert enkelt system (eksempelvis lønnssystem), hvem 

som er ansvarlig for systemet, til hvilket formål, hvor lenge opplysningene blir lagret etc. 

 Databehandleravtaler: Dersom man skal sette bort behandlingen av personopplysninger 

til en tredjepart (eksempelvis en IT-leverandør) må man inngå en databehandleravtale 

som regulerer databehandlerens rettigheter og plikter. 

 Rutiner for revidering av behandlingsgrunnlaget - nytt formål?: Dersom virksomheten 

har behov for å behandle ytterligere personopplysninger eller ønsker å behandle dem i 

tråd med et nytt formål må virksomheten være i stand til å identifisere behovet for å 

innhente et nytt behandlingsgrunnlag og utforme et nytt formål. 



 Skjemaer for innsyn, endring, korrigering og sletting: Virksomheten bør ha skjemaer for 

innsynsbegjæringer eller begjæringer om endring, korrigering eller sletting av 

personopplysninger. Slike skjemaer bør være lett tilgjengelige for de registrerte. 

Virksomheten bør også ha ansvarlige som er opplært i bruk av skjemaene og som kan 

besvare henvendelser fra de registrerte på vegne av virksomheten. 

 Internrutiner: Virksomheten må ha rutiner for hvordan de ansatte skal behandle 

personopplysninger, ivareta sikkerheten og for øvrig håndtere henvendelser fra 

eventuelle kunder vedrørende slik behandling.  

 Avvikshåndtering: Er virksomheten i stand til å melde avvik innen 72 timer etter at de 

oppdaget avviket? Virksomheten bør ha rutiner for å identifisere sikkerhetsavvik samt 

skjema for oversendelse av avviksmeldinger til Datatilsynet. 

Behandlingens avslutning – sletting? 

Etter gjeldende personopplysningslov og GDPR skal man slette personopplysningene når 

man ikke lenger har behov for dem. Det er derfor viktig å ha rutiner for å kartlegge et 

eventuelt fortsatt behov for å beholde personopplysningene og for å slette dem. 

 Rutiner ved avsluttet arbeidsforhold: Eksempelvis tilbakelevering av ID-kort, endring av 

passord, overføring av privat e-post og andre filer til minnepinne etc. 

 Rutiner for sletting av personopplysningene: Er det fortsatt behov for 

personopplysningene? Dette er et spørsmål virksomheten trenger å stille. Det kan tenkes 

at et arbeidsforhold opphørte som følge av en konflikt, og at virksomheten kan forvente 

seg en etterfølgende prosess som nødvendiggjør fortsatt behandling av 

personopplysninger for å sikre virksomhetens legitime interesse i en slik prosess. 

Personopplysningene kan også være av en slik art at de etter lov må lagres i en viss 

periode, eksempelvis regnskapsopplysninger. 

AAF ønsker lykke til med det videre arbeidet i din virksomhet! 

 


