
Det store datakappløpet



• Personalisering = datakappløp
• Personvernutfordringer ved dataøkonomien/big data
• Ny forordning
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Tingenes internett
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Kilde:	Krux Identity	Management



Profiler på adresser





Hva er utfordringene?
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The	Black	Box	Society – how algorithms are changing the ways……..
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Utfordring 1: Informasjonsasymmetri

«Once people realise
what’s happening, I can’t
imagine there wont be a 

pushback»

Uttalelse fra leder av britisk 
mediebyrå 

Mangel på informasjon fører til:

• at vi ikke kan praktisere våre 
grunnleggende 
personvernrettigheter.

• markedssvikt: Når folk ikke vet 
at de blir sporet, skaper det 
heller ikke etterspørsel 
etter mer 
personvernvennlige 
tjenester.



Utfordring 2: Personlig autonomi under press

12

• Dårlige samtykkeerklæringer: Vi forstår ikke hva vi  
samtykker til

• Mangel på valg: ”Take it or leave it”-løsninger rokker ved 
samtykke som legitimt rettsgrunnlag. 

• Forbrukeren er i en svak posisjon overfor store selskap. 
Kan ikke diktere bedre vilkår alene.



2 out of 5 uses adblockers
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Utfordring 3: Manipulering og skjult diskriminering

Mangel på åpenhet og informasjon gjør oss sårbare for 
manipulering og skjult diskriminering

- Kredittkortreklame til de fattigste

- Forsikring kun til de mest attraktive kundene

- Høyinntektsjobber kun rettet mot menn og ikke mot 
kvinner
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Utfordring 4: Nærgående kartlegging

Google’s privacy
policy	is	to	get right	
ut	to	the creepy line	
and	not	cross	it»,	
Eric	Schmidt,	Executive chariman and	
former	CEO,	Google



Utfordring 5: Farvel anonymitet?

18



Utfordring 6: Nedkjølingseffekt



Utfordring 7 : Regulering i en global verden

• Dominerende aktører er ikke norske. 

• Rekkevidden av norsk lov overfor f.eks. amerikanske 
selskaper? 

• Vanskelig med håndheving

• Behov for internasjonal innsats
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Ny personvernforordning - styrkede rettigheter

• Rett til å si nei til profilering

• Større krav til samtykke, nei takk til take-it-or-leave-it

• Dataportabilitet: mer kontroll på egne opplysninger

• Prinsippene om formålsbestemthet og 
dataminimalisering videreføres i ny lov
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Krav til compliance

• Større	krav	til	dokumentasjon	på	etterlevelse	
– Identifisere	behandlinger	som	vil	kunne	medføre	en	stor	risiko	for	

personvernet
– Der	behandlingen	vil	resultere	i	stor	risiko,	plikter	behandlingsansvarlig	å	

gjennomføre	en vurdering	av	personvernkonsekvensene	(PIA)
– Der	risikoen	ikke	kan	håndteres	av	den	BA	på	en	tilfredsstillende	måte	må	en	

forhåndsveiledning (prior	consultation)	igangsettes

• Bransjenormer	og	standarder
• Innebygd	personvern	og	personvern	som	standardinnstilling	

blir	lovpålagt
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postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no
personvernbloggen.no

Takk for meg!
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