
Felles behandlingsansvar med Facebook – hva så?
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Barn skal ha frihet i å prøve og feile uten at det skal 
være tatovert inn i deres digitale 
historie. Digitalisering av adferd og prestasjoner 
har konsekvenser for barnas personvern. 



Hva er egentlig FB?
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Facebook – verdens største sosial nettverk 

1. Den nysgjerrige
• Nyter av å være en del av fellesskapet, og som bare liker å se hva de andre gjør

2. Den familiære
• Holde kontakten og dele med familie og venner 

3. De selvopptatte
• konsentrerer seg om seg selv og sitt, alt fra meninger til briljere med reiser og ting

4. Et «must»
• for å være en del av et fellesskap, skole, klasse, vennekrets,?

5. De ideelle
• Statusoppdateringer til å fortelle om veldedige formål

6. Promotering: 
• Bruker FB til å bygge opp forretningsforbindelser

7. Business:
• Tjene penger, påvirke, markedsføre 

8. Makt
• Promotere sak, manipulere, gruppere
• sette grupper opp i mot hverandre
• Falske nyheter, uttalelser og «personer»



Facebook – verdens største sosial nettverk 

• Identifiserte og anonyme ansikter av folk fra hele verden, som «holder 
kontakten»

• Mennesker fra hele verden samles i ei helt ny verden
• Skillelinjer i fysiske verden viskes ut

• Nye spilleregler gjelder uavhengig av land, etnisitet, regime, religion, tilhørighet….

• Hva som er sant eller usant 

• Hvem du snakker med eller følger (et fysisk menneske eller robot)

• Blir du manipulert eller ikke

• Profileres? 

• Diskrimineres?

• Et digitalt verdens-diktatur?
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Facebook – verdens største sosial nettverk, en av «Big5» 

….og også eier av de største supermaskinene i verden
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Facebook – verdens største sosiale nettverk 



Rettspraksis fra Court of Justice of the European Union 

(CJEU)



Artikkel 26 (1)  Felles behandlingsansvarlige

Dersom to eller flere behandlingsansvarlige i fellesskap fastsetter 
formålene med og midlene for behandlingen, skal de være felles 
behandlingsansvarlige. 

De skal på en åpen måte fastsette sitt respektive ansvar for å overholde 
forpliktelsene i denne forordning, særlig med hensyn til utøvelse av den 
registrertes rettigheter og den plikt de har til å framlegge informasjonen
nevnt i artikkel 13 og 14, ved hjelp av en ordning seg imellom, 

med mindre og i den grad de behandlingsansvarliges respektive ansvar er 
fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som de 
behandlingsansvarlige er underlagt. I ordningen kan det utpekes et 
kontaktpunkt for registrerte.
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Artikkel 26 (2)  Felles behandlingsansvarlige

Ordningen nevnt i nr. 1 skal på behørig måte gjenspeile de felles 
behandlingsansvarliges respektive roller og forhold til de registrerte. 

Det vesentligste innholdet i ordningen skal gjøres tilgjengelig for den 
registrerte.
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Artikkel 26 (3) Felles behandlingsansvarlige

Uavhengig av vilkårene for ordningen nevnt i nr. 1 kan den registrerte utøve 
sine rettigheter i henhold til denne forordning med hensyn til og overfor hver 
av de behandlingsansvarlige.
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Rettspraksis fra Court of Justice of the European Union (CJEU)

• Fashion ID (C-40/17) 

– Nettbutikk med Like-knapp

– Bekrefter delt behandlingsansvar selv 
om én part ikke har adgang til dataene

– Delt behandlingsansvar for én fase –
ikke forutgående eller etterfølgende

– Bestemmer hvem som har ansvar for 
hva

– Felles økonomisk interesse, men ikke 
identisk formål

– Fordeler roller
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568793577925&uri=CELEX:62017CJ0040


Rettspraksis fra Court of Justice of the European Union (CJEU)

• Wirtschaftsakademie (C-210/16)

– Facebook-side (page)

– Gir anledning til å plassere cookies og spore brukeren

– Kommer både Facebook og administratoren til gode 
(på ulike vis), og administratoren setter parametrene, 
slik som målgruppe og målsettinger

– Ikke nødvendig at begge partene har adgang til 
dataene

– Delt behandlingsansvar men ikke ‘equal responsibility’

• «operators may be involved at different stages of that 
processing of personal data and to different degrees, so 
that the level of responsibility of each of them must be 
assessed with regard to all the relevant circumstances of 
the particular case»
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0210


Kontrakt FB delt behandlingsansvar Page Insights 
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Datatilsynet vurderer også 

bruk Facebook



Vår digitale hverdag…

• Digitalisering og innovasjon: Introduksjon av (ny) teknologi og som skaper en 
forandring samfunnet. 
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Vurdering av personvernkonsekvenser Art 35.
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Den registrertes perspektiv
• Verdiene som skal beskyttes er 

personopplysningene. 

• Håndtere risiko i inngripende 
behandlinger som kan medføre fare for å 
krenke fysiske personers rettigheter og 
friheter.

• For å oppnå tillit til behandlingen må 
man sørge for reell åpenhet, 
forutsigbarhet og medbestemmelse.

• Dersom det er sannsynlig at det medfører 
en høy risiko for den registrertes 
rettigheter og friheter, skal man gjøre 
DPIA etter oppskriften i art. 35



Høy risiko
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Mål:
Denne fasen skal bidra 
til at den 
behandlingsansvarliges
får en fullstendig, 
tydelig og komplett 
oversikt (beskrivelse) 
over behandlingen inkl. 
teknologi, dataflyt, 
teknologi og 
ansvarsforhold.



Behandlingsoversikt
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• Behandlingens art, omfang, formål og sammenheng
• Hvilken sammenheng behandlingen utføres i (kontekst)
• Kilder, mottagere, informasjonssikkerhet og ansvarsforhold

• Fjernet påfølgende slides over arbeidsdokumenter på Verdi – Trussel – Sårbarhet som er Risiko



Mål: 
I denne fasen sørge for 
at den 
behandlingsansvarliges
valg er legitime og 
utført for å bidra til at 
behandlingen er 
nødvendig og står i et 
rimelig forhold til 
formålene.



Nødvendighet og proporsjonalitet
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• Personvernprinsippene 
• Rettslig grunnlag, Formålsbegrensning, Dataminimering, Riktighet, Lagringsbegrensning, 

Informasjonssikkerhet

• De registrertes rettigheter (art 12-22)
• Informasjon, samtykke (artikkel 7 og 8), innsyn og til dataportabilitet, korrigering og sletting, 

innsigelser og begrensning av behandling, Vurder hvordan forbud mot automatiserte individuelle 
avgjørelser ivaretas, herunder profilering håndheves.

• De registrertes friheter (fortalen 4 og EMK)
• Retten til privatliv og kommunikasjonsvern 
• Retten til ikke å bli diskriminert 
• Tanke-, tros- og religionsfrihet 
• Ytrings-, og informasjonsfrihet

• Fjernet påflg slide arbeidsdokument på hvordan gjennomføre nødvendighet og proporsjonalitet



Den registrertes perspektiv
Verdiene som skal beskyttes er 
personopplysningene.

Håndtere risiko i inngripende 
behandlinger som medfører økt 
fare for å krenke fysiske 
personers rettigheter og friheter.

For å oppnå tillit til 
behandlingen må man sørge for 
reell åpenhet, forutsigbarhet og 
medbestemmelse.



Risiko for den registrertes rettigheter og friheter
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• Manglende reell medbestemmelse

• Manglende forutsigbarhet ved behandlingen - behandlingen er utenfor det 
den registrerte vil forvente og så videre. 

• Manglende åpenhet

• Avklar potensielle konsekvenser og alvorlighetsgrad for den registrertes 
personopplysningsvern for hvert risikoscenario, basert på trusler og 
sårbarheter og der personopplysningene er verdien.

• Tiltak 



Den 
behandlingsansvarlige 
ansvar:

• Påvise at Artikkel 5 (1) 
overholdes.

• Gjennomføre egnede 
tekniske og organisatoriske 
tiltak for å sikre og påvise at 
behandlingen utføres i 
samsvar med forordning. 
Regelmessig vurdere 
oppdatering. Artikkel 24 (1).



Ledelsens validering av DPIA
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• Forutsetninger som ledelsen MÅ ha kjennskap til:

– Virksomheten har en behandling som sannsynligvis kan medføre høy risiko for den 
registrertes rettigheter og friheter, og er omfattet av artikkel 35.

– Må få forståelse av den gjennomførte DPIA, identifiserte risiko og tiltak.

– Å ikke gjøre DPIA, utføre DPIA feil, eller ikke rådføre seg med korrekte instanser kan 
innebære pålegg.

• Forberede dokumentasjon for ledelsens validering

– Sammenstill og presenter funn

– Dokumenter hensynet til interessenter

– Ledelsens gjennomgang, beslutning og godkjenning



Ledelsens validering av DPIA

27

• Ledelsen beslutter og begrunner om DPIA er:

– Godkjent/validert => Behandling kan starte opp.

– Betinget av forbedringer (forklar på hvilken måte) => Revidert DPIA skal fremlegges på 
nytt for ledelsen.

– Avvist: Virksomheten beslutter å ikke gjennomføre behandlingen.

• Når DPIA er

– behandlet i ledergruppen mer enn én gang

– risikoen fremdeles er høy 

=> Nødvendig å anmode om forhåndsdrøftelse med Datatilsynet.

– Virksomheten må dokumentere at den ikke greier å ta ned risikoen. 

– Beslutningen om å anmode om forhåndsdrøftelse skal tas av ledelsen.



Til ettertanke om delt behandlingsansvar

• Er dette til det beste for personvernet?

– Kreves et behandlingsgrunnlag for å dele data med FB?

– Formålsbegrensningsprinsippet under press

– Retten til å bli glemt?

– Sannferdig og korrekte opplysninger i FB?

– Hva med krav til behandlingsansvarlig om bruk av teknologi med innebygget personvern

– Kan roller fordeles fritt?

– Mange kokker?

– Også vår del av gebyrer som gis til FB?

28



Ny konkurranse – Innebygd personvern i praksis 2019
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Datatilsynet inviterer til ny konkurranse om beste 
programvare utviklet utfra prinsippene for innebygd 
personvern. Send oss programvare, tjenester, apper eller 
andre løsninger dere har utviklet eller holder på å utvikle 
som viser innebygd personvern i praksis. 

I år har vi egen studentkategori, der premien er et stipend 
på 20 000 kr.

Hvordan delta i konkurransen? 
Fyll inn søknadsskjema på nettsidene våre og send oss en 
nærmere beskrivelse av produktet. Les mer på 
datatilsynet.no

Frist for å sende inn bidrag var 1. desember 2019
Vinnerne vil lanseres februar/mars 2020. 

Jury:
Dag Wiese Schartum, Lillian Røstad, Maria Bartnes, Torgeir 
Waterhouse, Veronica J. Buer



postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no

Takk for oppmerksomheten!

@datatilsynet (Twitter)

@veronica_buer


