
Rett til å begrense behandlingen og 
rett til å protestere

Skal Askepott endelig på julebord?



• Både rettighet (art. 18) og tiltak/teknikk (art. 4 
(3))
• Rett til å kreve av den behandlingsansvarlige at behandlingen 

begrenses 
• «merking av lagrede personopplysninger med det som mål å 

begrense behandlingen av disse i framtiden» (se også fortale 67)

• For alle praktiske formål er dette en ny rettighet

Er det plass til flere rettigheter i GDPR? 

Page 2

Rett til begrensning av behandlingen
Art. 18

Rett til å protestere mot behandlingen
Art. 21

• En innsigelse «av grunner knyttet til 
vedkommendes særlige situasjon», der 
behandlingen igangsettes uten den registrertes 
medvirkning: 
• Oppgave i allmennhetens interesse;
• Utøvelse av offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er 

pålagt;
• Berettigede interesser

• Videreført fra art 14 i D95/46/EC, men nytt i 
norsk rett, siden popplyl. ikke hadde en 
tilsvarende bestemmelse: 
• «Med de begrensninger som ligger i bestemmelsen, blir imidlertid 

regelen svært lite praktisk» 
• «Departementet ser ikke behov for å utforme en mer generell 

reservasjonsregel etter mønster av artikkel 14 a i EU-direktivet» 
(Ot Prp 92(1998-1999) i punkt 5.4.1.3)



Rett til å begrense 
behandlingen



Retten til å begrense behandlinger ble utvidet med GDPR
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Riktighet
Innsigelse fra den registrerte om riktigheten av 
personopplysningene

a

Rettskrav
Opplysningene er ikke lenger nødvendige for 
formålet, men den registrerte har behov for dem for 
å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. 

c

Ulovlig behandling
Innsigelse mot sletting av opplysninger, når de er 
behandlet ulovlig

b

Særlig situasjon
Protest mot behandlingen «av grunner knyttet 
til vedkommendes særlige situasjon»

d

Etter GDPR, kan begrensning utløses av…

Bakgrunn

• Delvis videreført fra D 95/46/EC art. 12 (b), men utvidet liste med triggere
• Kommer nærmest (opphevet) popplyl. § 27 (3) (sperring), men med betydelige endringer 

• «når tungtveiende personvernhensyn tilsier det»
• «DT kan pålegge personopplysningene sperret  i tilfelle de uriktige opplysningene ikke kan eller ikke bør slettes» - «forbudt 

ved lov å slette personopplysningene»



Begrensning av behandlingen som øyeblikkelig tiltak…

• Prinsippet om riktighet (art 5): opplysningene skal være 
«korrekte og om nødvendig oppdaterte» og «riktige med 
hensyn til formålet det behandles for»;

• Forvaltningens utredningsplikt etter fvl art 17 (påse at 
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes);
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… mens den behandlingsansvarlige 
kontrollerer riktigheten av opplysningene

Den behandlingsansvarlige plikter å informere den registrerte før begrensningen oppheves

• Behandlingen kan fortsette dersom BA finner slike grunner 
(art. 21), til tross for den registrertes «særlige situasjon»

• Har ikke forvaltningen alltid «tvingende berettigede 
grunner?»

• Enkeltvedtak med klagemulighet?

• Hvordan skal vurderingen dokumenteres? PVO involvert? 

… mens den behandlingsansvarlige undersøker 
om det finnes «tvingende berettigede grunner 
for behandlingen»

da



Begrensning av behandlingen etter en vurdering i flere trinn når…

• Hva skal til for å konkludere med at behandlingen er 
ulovlig?

• Hvordan skal den registrerte få vite om den ulovlige 
behandlingen? (Informasjonsplikt til samtlige som er 
berørt?)
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… behandlingen er ulovlig, men den 
registrerte motsetter seg sletting

• Hvordan skal den registrerte dokumentere behovet?

• Rettskrav mot den behandlingsansvarlige eller  tredjepart? 

• Hvor lenge kan den behandlingsansvarlige plikte å oppbevare 
opplysningene?

• Kan den behandlingsansvarlige i det hele tatt nekte 
(ressurshensyn?)

… opplysningene ikke lenger er nødvendige, 
men den registrerte har behov for dem for 
å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare 
rettskrav

cb



Hvordan skal begrensning skje i praksis? 
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• Flytte opplysningene

• Begrense tilgang

• Sikre at opplysningene ikke kan 
viderebehandles og endres

• Tagge/merke at opplysningene er 
begrenset 

Behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i

Rutiner
Organisering
Opplæring

Roller
DPIA

Databehandler-avtaler

Sikkerhetsarkitektur
IT systemer
Revisjoner

Sikkerhetstesting

Ansvarlighet og etterlevelse av 
GDPR

Risikoene av varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers 
rettigheter og friheter

Internkontrollsystem

Den tekniske 
utviklingen

Gjennomførings-
kostnadene

(art 25)

Tekniske tiltakOrganisatoriske tiltak Innebygd personvern

Fortalepunkt 67



Rett til å protestere



Den registrerte kan protestere mot behandling «av grunner knyttet til vedkommendes 
særlige situasjon» 
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Ordlyden oppstiller ingen krav om at grunnene må være tungtveiende eller ekstraordinære

Direkte markedsføring:
• Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som angår 

vedkommende, herunder profilering i den grad dette er knyttet til direkte 
markedsføring…

• … uten noen mulighet til å tilbakevise kravet. 

Det er ikke oppstilt krav til dokumentasjon eller bevis;
• Sammenlignet med D 95/46/EC, «tungtveiende og berettigede grunner som gjelder 

vedkommendes særskilte situasjon», er terskelen lavere.
• Den behandlingsansvarlige har bevisbyrden for å rettferdiggjøre at behandlingen 

kan fortsette til tross for protest. 



Bevisføring 

• «av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon»

• Når har forvaltningen (ikke) «tvingende berettigede grunner for 
behandlingen, som går foran den registrertes interesser, 
rettigheter og friheter»?

• Behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller 
forsvare et rettskrav

• Vitenskapelig eller historisk forskning eller statistikk, må være 
nødvendig  til å utføre en oppgave i allmeninteresse

Page 10

Typetilfelle 1: Utøvelse av offentlig myndighet

• Behandling i sitt materielle innhold, og/eller behandlingsmåten? 
• Selv om borgeren har søkt om en tjeneste/ytelse som krever 

behandling av opplysninger? 
• Innhold og form, eller kun innhold? 

Primære oppgaver:

• Analyse og utviklingsarbeid?
• Profilering for å effektivisere utøvelsen av myndighet? 
• Kontroll

Sekundær bruk, ref. art. 6 (4) og fortale 50:

HVA ER KONSEKVENSEN? 
Skal ikke behandle= sletteplikt etter artikkel 17 nr. 1 bokstav c)

PVN-2018-11: mulig, helt uspesifisert, fremtidig personalsak kan ikke utgjøre «tvingende berettiget grunn»



Typetilfelle 2: Oppgave i allmenhetens interesse

Den behandlingsansvarlige gjennomfører en oppgave i allmenhetens interesse:

• Både private og offentlige behandlingsansvarlige 
• Interessen skal være regulert i nasjonale regler som kan håndheves offentligrettslig (art 6(3))

Case C-73/16 (Puskar v Finance Directorate of the Slovak Republic):  nødvendighet og rettslig grunnlag kreves for å kunne legge til grunn allmenn
interesse

Eksempler 
• Kredittopplysningsvirksomhet ( Prop 139L)
• Allment tilgjengelige nettdokumenter som kan samles inn automatisk for å innlemmes i Nasjonalbibliotekets samling
• Nasjonalt tolkeregister (Inst 63L)
• Utveksling av personopplysninger mellom offentlige myndigheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (Prop 1 LS 2018- 2019)
• Forskning kan innebære behandling av personopplysninger i allmenhetens interesse forutsatt at forskningsformålet er av en tilstrekkelig 

generell interesse. 
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HVA ER KONSEKVENSEN? 

Skal ikke behandle = sletteplikt etter art. 17 nr. 1 bokstav c
…med mindre «tvingende berettigede grunner for behandlingen» eller «for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav»

PVN-2018-11: mulig, helt uspesifisert, fremtidig personalsak kan ikke utgjøre «tvingende berettiget grunn»



Typetilfelle 3: Berettigede interesser

Kun legitime interesser som går foran den registrertes interesser eller grunnleggende 
rettigheter og friheter kan utgjøre behandlingsgrunnlag etter 6 1 f

Informasjon skal framlegges på en klar måte og adskilt fra annen informasjon.

Senest på tidspunktet for den første kommunikasjonen med den registrerte kan den 
registrerte utøve sin rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av 
tekniske spesifikasjoner.
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HVA ER KONSEKVENSEN? 
Skal ikke behandle = sletteplikt etter art. 17 nr. 1 bokstav c

…med mindre «tvingende berettigede grunner for behandlingen» eller «for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav»
PVN-2018-11: mulig, helt uspesifisert, fremtidig personalsak kan ikke utgjøre «tvingende berettiget grunn»



Hva er hensikten med disse to rettighetene? 
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?
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