
Barns personvern – spesielt 
samtykke til behandling av 

personopplysninger 



Oversikt over foredraget 

• Spesielle utfordringer med barns personvern 

 

• Gjeldende rett om samtykke til behandling av 
barns personopplysninger 

 

• Ny personvernforordning: Mulige regler om 
barns personvern og samtykke  



Barns personvern 

• Retten til privatliv er en individuell rettighet. 
Hvordan sikres slike rettigheter som ikke fullt 
ut kan håndheves av individet selv?  

• Barns rettigheter på personvernfeltet sikres i 
all hovedsak gjennom utøvelse av 
foreldreansvaret. Behandlingsansvarliges 
plikter er uklare, og Datatilsynets muligheter 
for å gripe inn er begrenset til ”uforsvarlige” 
tilfeller.   



Eksempel på problemer 

• Foreldre som ikke utøver foreldreansvaret i 
tråd med ”barnets beste” 

• Skrekkeksempel: Kunstverket ”Spiritual 
America” (1975). Mor ga tillatelse til 
seksualisert fotografi av 10-årig jente. Pris: 
500 dollar. Barnets beste?  

• Barns internett- og teknologibruk 



Eksempel på problemer 

• ”Barns personvern i apper”, Datatilsynet, 
september 2015 

• Manglende personvernerklæringer og 
tilpasninger til barn 

• Poenget: Behandlingsansvarlig har også ansvar 
for barns personvern (pol § 11, 3. ledd). 
Klarere plikter i ny personvernforordning?  



Samtykke til behandling av barns 
personopplysninger 

• Når kan barn samtykke til behandling av sine 
egne personopplysninger, og når/hvordan må 
foreldrene samtykke? 



Samtykke til behandling av barns 
personopplysninger - 
Rettskildesituasjonen 

• Ingen klar regel om ”personvernrettslig 
myndighetsalder” eller fordeling av 
samtykkekompetanse. Utgp.: Den registrerte selv.  

• Forarbeidene: Foreldrene samtykker for 
mindreårige ”som ikke kan samtykke selv”  

• Barneloven: Foreldreansvaret må utøves etter 
”barnets beste” og barn har rett til å bli hørt 

• Noen regler i særlovgivning som gir 
selvbestemmelse 



Når kan barn samtykke selv? 

• Konkret, skjønnsmessig vurdering med 
utgangspunkt i alder og modenhet. 
Datatilsynets hovedregel: 15 år.  

• Momenter: Samtykkesituasjonen, 
opplysningstype, komplisert/oversiktlig, 
tilbaketrekkingsadgang, sannsynlighet for 
lovlig behandling, mulighet for konflikt 

• Hvem skal foreta vurderingen?  



Gradvis økende selvbestemmelse 

• Om ikke barn kan samtykke selv, skal deres 
mening i alle fall i stadig større grad bli hørt og 
vektlagt (barneloven §§ 31, 33).  

• Skala fra å si sin mening, til at det legges ”stor 
vekt” på meningen, til full selvbestemmelse.  

• A29-gruppens tolkning: Fra uttalelse, så felles 
samtykke, til slutt ”autonomous decision” 



Samtykke på vegne av barn 

• Samtykke er utøvelse av foreldreansvar. 
Avgjørende hensyn: Barnets beste.  

• Felles foreldreansvar krever i utgangspunktet 
enighet.  

• Potensielt problem: Den ene forelderen får 
”vetorett”.  

• Uenighet må løses av foreldrene selv. Lite 
myndighetene kan gjøre før 
”omsorgssviktsnivå”. 



Barns personvern i ny EU-forordning 

• Presisering av at samtykke bare er gyldig 
dersom det er gitt av riktig person (innehaver 
av foreldreansvaret eller barnet selv)  

• Behandlingsansvarlig pålegges strengere krav 
til verifisering av hvem som avgir samtykke 

• Informasjon om 
personopplysningsbehandlingen må tilpasses 
mottakeren  



(Rådets) Utkast til art. 8 om barns 
samtykke 

• (1) in relation to the offering of information 
society services directly to a child, the 
processing of personal data of a child (...) shall 
only be lawful if and to the extent that such 
consent is given or authorised by the holder 
of parental responsibility over the child or is 
given by the child in circumstances where it is 
treated as valid by Union or Member State 
law  



(Rådets) Utkast til art. 8 om barns 
samtykke 

• (1a) The controller shall make reasonable 
efforts to verify in such cases that consent is 
given or authorized by the holder of parental 
responsibility over the child, taking into 
consideration available technology.  

 



(Parlamentets) utkast til art. 8 om 
barns samtykke  

• 1a. Information provided to children, parents 
and legal guardians in order to express 
consent, including about the controller’s 
collection and use of personal data, should be 
given in a clear language appropriate to the 
intended audience. 

 



• I tillegg: Mulig utvidet rett til sletting av 
opplysninger gitt mens den registrerte var 
mindreårig 



Spørsmål?  

• Kjetil Wick Sætre 

• K.w.satre@jus.uio.no 

• Tlf 46 79 73 73 

• Senter for rettsinformatikk, IfP, UIO 
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