
Innsyn og informasjon –

rettigheter og plikter etter 

personvernforordningen og 

personopplysningsloven

Åste Marie Skullerud

Oslo, 6.12.2019



Bakgrunn

Kort om innsyn og informasjon generelt

Rett og plikt – to sider av samme sak

Hensikten med reglene

o grunnlag for tillit

o grunnlag for bruk av andre rettigheter

o grunnlag for samtykke som behandlingsgrunnlag

Disposisjon for presentasjonen

o art. 13, 14 og 15

o art. 34

o art. 23 og personopplysningsloven § 16
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Art. 13 & 14 – informasjonsplikt (1)

Når skal informasjonen gis?

o art. 13 - ved innsamling 

o art. 14 - innen en rimelig frist, men senest en måned etter innsamling

o ved kommunikasjon med den registrerte eller videregivelse til tredjepart

o WP 260 rev.01 punkt 27 – tidspunktet som først inntreffer

Hva skal informasjonen omfatte?

o grunnleggende informasjon om behandlingen, art. 13 nr. 1 og 14 nr. 1

o informasjon nødvendig for ivaretakelse av egne rettigheter, art. 13 nr. 2 

og 14 nr. 2
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Art. 13 & 14 - informasjonsplikt (2)

Art. 13 nr. 2 og 14 nr. 2 – "skal gi følgende (ytterligere) 

informasjon som er nødvendig for å sikre en rettferdig og åpen 

behandling"

o fortalepunkt 60 – "bør gi den registrerte eventuell ytterligere 

informasjon"

o WP 260 rev.01 punkt 23 – "All of the information across these sub-

articles is of equal importance and must be provided to the data 

subject."
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Art. 13 & 14 - informasjonsplikt (3)

Art. 13 nr. 3 og 14. nr. 4 – informasjon til de registrerte om 

viderebehandling 

o forenlig med innsamlingsformålet jf. art. 6 nr. 4

o WP 260 rev.01, punkt 47

Unntak i art. 13 nr. 4 og 14 nr. 5 

Hvordan oppfylle informasjonsplikten 

o muntlig, men krav til etterprøvbarhet

o informasjonsskriv

o personvernerklæringer

o ikoner/symboler
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Art. 15 – innsynsrett (1)
Innsyn gis til den registrerte på forespørsel

o PVN-2019-08

Innsyn skal omfatte - art. 15 nr. 1 - 3 

o formål, 

o opplysningskategorier, 

o innsyn i og kopi av registrerte opplysninger

o lagringsperiode, 

o rett til retting og sletting, 

o rett til å klage til tilsynsmyndighet, 

o kilde opplysningene er hentet fra, 

o automatiserte beslutningsprosesser, 

o overføring til tredjestater
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Art. 15 – innsynsrett (2)

Innsyn kan gis på papir eller digitalt

Innsyn i personopplysninger i ustrukturerte data

o Arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post/lagringsområde, forskrift 02.07.2018 nr. 1108: 

"ivareta daglig drift eller andre berettigede interesser ved virksomheten"

Unntak fra innsynsretten 

o personvernforordningen art. 89 nr. 2 og 3 (arkiv, forskning, statistikk) – åpner for 

nasjonale unntak

o personopplysningsloven § 17 første ledd 
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Art. 34 – underretning til registrere ved brudd 

på personopplysningssikkerheten

Vilkår for underretning - høy risiko for fysiske personers rettigheter og 

friheter?

Underretningens innhold - informasjon om hendelsen og mulige 

konsekvenser

Frist - uten ugrunnet opphold, men se fortalepunkt 86

Unntak i art. 34 nr. 3

o sikkerhetstiltak iverksatt

o risikoreduserende tiltak iverksatt

o varsling krever uforholdsmessig innsats
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Art. 23 – nasjonale begrensninger

Art. 23 nr. 1 – rammer for nasjonale begrensninger i retten til innsyn og 

informasjon 

o omfatter både art. 13, 14, 15 og 34

o skal hjemles i nasjonal rett, 

o være nødvendige og forholdsmessige tiltak i et demokratisk samfunn – likner 

formulering i EMK art. 8 nr. 2. 

Art. 23 nr. 2 - nasjonale bestemmelser må inneholde kompenserende 

tiltak for å ivareta de registrertes rettigheter
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Personopplysningsloven § 16 –

nasjonale unntak 

Hva omfatter unntaket?

o innsyn, informasjon, varsel om brudd på personopplysningssikkerheten

Personopplysningsloven § 16 (1) e – unntak for personopplysninger i 

interne dokumenter hvis nødvendig for interne 

avgjørelsesprosesser

o virkeområde: offentlig og privat virksomhet

o hva er intern avgjørelsesprosess i privat virksomhet?

o hva er nødvendig unntak?

o grunnlag i forordningen

Unntakenes varighet
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Lenker

• WP 260 rev.01 - Personvernrådets retningslinjer om åpenhet, 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=

display&doc_id=51025

• Datatilsynets veileder om informasjon og åpenhet, 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-

plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-

apenhet/

• Personvernnemndas vedtak - hvem er den registrerte, 

https://personvernnemnda.no/pvn-2019-08
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