


Samtykke til besvær
Personvernkonfersansen 2015

Den enkeltes selvbestemmelse er et 
grunnleggende hensyn innen personvernretten. 
Derfor er registrertes samtykke sentralt i 
personopplysningsloven og annen lovgivning som 
regulerer behandling av personopplysninger. 
Samtidig er bestemmelsene om samtykke uklare 
og vanskelige å finne ut av, noe som byr på store 
utfordringer for de behandlingsansvarlige. Dette 
er bakgrunnen for at vi i år bruker hele 
Personvernkonferansen på å belyse spørsmål om 
samtykke og forholdet til andre rettslige grunnlag 
for å behandle personopplysninger. 

Utgangspunktet vårt er EUs kommende 
personvernforordning, og spesielt forventede 
endringer vedrørende registrertes samtykke. 
Konferansen vil både gi oversikt over 
problemfeltet og innsikt i detaljspørsmål. 
På Personvernkonferansen 2015 tar vi sikte på å gi 
solid faglig påfyll innen spørsmål om personvern 
og selvbestemmelse. Innleggene er i stor grad 
basert på nyere forskning og utredning på feltet, 
og vil forhåpentligvis gi god veiledning både for 
praktikere og teoretikere.

Tid: 
Fredag 4. desember 2015

kl.09.45 – 16.00

Sted: 
Hotell Bristol

Påmeldingsfrist: 
27.11.2015. 

Påmelding skjer til 
nettskjema:

(https://nettskjema.uio.no/answer/
68459.html)

Det er et begrenset antall 
plasser, så vært rask med 

påmeldingen 
(først i tid, best i rett!).

Deltakeravgift: 
kr 1200,- som inkluderer 

kaffe/te og enkel 
formiddagsmat.

Vi har et begrenset antall 
plasser for studenter til 

kr 100,-.

09.45 Registrering

10.00-10.05 Velkommen

10.05-10.35 EUs kommende personvernforordning – hva er nytt?
Juridisk rådgiver Dana Irina Jaedicke, Datatilsynet

10.35-11.05 Rettslig grunnlag og samtykke sett fra EU
Professor Lee A. Bygrave, SERI

11.05-11.30 Kaffepause

11.30-12.00 Personvernnemndas praksis om forholdet mellom 
samtykke og andre rettslige grunnlag
Advokat Arve Føyen, Personvernnemnda

12.00-12.20 Spørsmål og diskusjon til de tre foregående 
innleggene

12.20-13.20  Enkel formiddagsmat

13.20-13.50 Samtykke etter personopplysningsloven - skranker for 
bruk av samtykke i offentlig forvaltning
Advokat Malin Tønseth, Simonsen Vogt Wiig AS

13.50-14.20 Barns samtykkekompetanse 
Cand. Jur Kjetil W Sætre, SERI

14.20-14.40 Kaffepause

14.40-15.10 Dynamisk(samtykke:(forsøk(på(å(gjøre(samtykke(
prak4kabelt((
Stipendiat Heidi Bentzen, SERI

15.10-15.40 Samtykke(som(innebygget(personvern(i(IT:systemer(
Professor Dag Wiese Schartum, SERI

15.40–16.00 Spørsmål og diskusjon til de fire siste innleggene

Program:

For mer informasjon, kontakt 22 85 01 01 eller gro.halvorsen@jus.uio.no.

mailto:gro.halvorsen@jus.uio.no
mailto:gro.halvorsen@jus.uio.no
https://nettskjema.uio.no/answer/68459.html
https://nettskjema.uio.no/answer/68459.html

