
Personvernforordningen (GDPR) – på den forståelige måten! 

 

 

Senter for rettsinformatikk tilbyr kurs om personvernforordningen, fordelt på tre 

ettermiddagsøkter. Kurset vil få preg av undervisning på «passe nivå»: Vi vil verken gi 

deltakerne overflatiske forklaringer eller drukne dem i detaljer! 

Deltakelse vil være begrenset til 30 personer. Dermed sikrer vi at hver deltaker kan bli sett 

og hørt, og det blir lettere å gi muligheter til spørsmål og dialog – både som del av 

undervisningen og i pausene. 

Ennå er det ikke mye litteratur om personvernforordningen som egner seg som læremidler. 

Derfor vil vi legge vekt å utarbeide forholdsvis fyldige presentasjoner som deltakerne får 

utlevert. For noen deler av undervisningen vil vi også kunne gjøre tilgjengelig utkast til tekst i 

en lærebok om personvernforordningen som er under utarbeidelse. Hvor mye vi kan gjøre 

tilgjengelig av dette, er imidlertid usikkert og avhenger av progresjonen i skrivearbeidet. 

 

Følgende emner inngår i kurset: 

Dag 1, mandag 7. januar  

 Bakgrunn og oversikt over forordningen og rettskildebildet ellers, herunder om 

forholdet til personopplysningsloven av 2018 og annen norsk lovgivning 

 Saklig og stedlig virkeområde  

 Aktørene: Særlig om behandlingsansvarlig og databehandler. Herunder om tilfeller 

der det er flere behandlingsansvarlige, og krav til databehandleravtaler 

 Personvernprinsippene 

 

Dag 2, tirsdag 8. januar 

 Rettslig grunnlag til å behandle «vanlige» og spesielle kategorier personopplysninger  

 Registrerte personers rettigheter 

 Innebygget personvern 

 

Dag 3, onsdag 9. januar 

 Behandlingssikkerhet 

 Vurdering av personvernkonsekvenser og art. 36 

 Tilsynssystemet 

 Sanksjoner 

 



Foreleser er prof. dr. juris Dag Wiese Schartum, SERI. Schartum har arbeidet med personvern 

i mer enn 25 år, og har sammen med Lee A. Bygrave bl.a. skrevet boken «Personvern i 

informasjonssamfunnet» (Fagbokforlaget, 3. utgave, 2016). Schartum har også deltatt i en 

rekke lovarbeider innen personvernfeltet. 

Kurset holdes i rom 540 i Domus Nova, St. Olavs plass 5, i Oslo, kl. 14.00 – 17.00. 

Det vil bli servert enkel mat og drikke. 

Personvernforordningen er vanskelig og meget omfattende. Derfor kan vi ikke dekke alle 

temaer. Programmet er lagt opp slik at du både får gode kunnskaper om essensielle temaer 

og god oversikt over øvrige problemområder. Vi tror derfor kurset vil gi deg et meget solid 

grunnlag for å utvikle ekspertise på området! 

Kurset koster kr. 6000,-.  

Betaling gjøres på nettsiden: https://epay.uio.no/pay/admin/project-step-

view.html?projectStepId=5204985 

Bindende påmelding skjer til nettskjemaet https://skjema.uio.no/104058 

Plassene fordeles etter prinsippet om først i tid, best i rett. Vi forventer stor interesse, så 

vær rask med påmeldingen! 

Evnt henvendelser til gro.halvorsen@jus.uio.no 

https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/dags/index.html

