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Fortvilelsen
• Etter de nye reglene risikerer en 

et overtredelsesgebyr på inntil 20 
mill. euro, eller fire prosent av 
omsetningen

• Svært omfattende regelverk

• Ganske uklare regler



GDPR - i et nøtteskall • General Data Protection Regulation er 
et EU-direktiv som trådde i kraft 25. 
mai 2018. 

• Forordningen tok over for den tidligere 
Personopplysningsloven. 

• GDPR gjelder for alle virksomheter i 
alle land i EU, uansett om en driver 
privat, offentlig, kommersielt eller 
frivillig, har ansatte eller ikke, retter 
seg mot forbrukere eller bedrifter.



• Personvern handler om retten til å ha et privatliv og 
retten til å bestemme over egne personopplysninger. 
For oss som frivillige organisasjoner handler det om at 
medlemmer og samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til 
oss og hvordan vi behandler deres persondata.

• Med den nye forordningen blir det flere rettigheter for 
forbrukeren og flere plikter for organisasjonen. 
Kort oppsummert innebærer dette at alle som jobber, er 
tillitsvalgte eller frivillige i en organisasjon og som 
håndterer personopplysninger, må forholde seg til flere 
regler for håndtering av personopplysninger.



Etter GDPR har alle fått:
• En tydeligere rett til å kreve sletting 

av egne personopplysninger («retten til 
å bli glemt»)

• Rett til å kreve at behandlingen 
begrenses

• Rett til å ta med seg opplysningene til 
en annen virksomhet (dataportabilitet)

• Rett til å motsette seg automatiserte 
avgjørelser og profilering



• Datatilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn og 
håndheve loven i Norge. 

De har gjort tilgjengelig dokumenter og ressurser som 
gjelder den nye forordningenpå sine nettsider. 

Dette er imidlertid store mengder informasjon, og 
den er ikke målrettet mot enkelte bransjer.

• Frivillighet Norge har forsøkt å forenkle regelverket 
for organisasjoner, men fortsatt mye å forholde seg 
til



Hvorfor er GDPR viktig?

• Mange tror at det ikke spiller noen rolle, og er ikke så opptatt av 
personvernet sitt. 
F.eks. bytter du kanskje bort personopplysninger mot noe gratis, 
enten det er for å kunne bruke en app på mobilen, få den tiende 
overnattingen eller rabatt på dagligvarer (eks.: Æ ). 
Vi liker jo å få ting gratis? 

• Problemet oppstår når store selskaper som Facebook, Google, 
Microsoft og annonsebransjen ukritisk og kynisk samler inn 
personopplysningene våre for deretter å selge de i stor skala til 
høystbydende. Facebook alene tjente 210 milliarder kroner i 
2018 på å selge data om hva du liker, hvor du bor, hva du 
stemmer på, hvem du kjenner og hvor du til enhver tid befinner 
deg.

• Så hva når personopplysningene dine brukes av byråer til å 
påvirke internasjonal politikk som får konsekvenser for oss alle? 

• Er det greit at helsejournalen din, med kanskje veldig sensitive 
og intime helseopplysninger, ligger på en usikret server utenfor 
Norges grenser der «hvem som helst» kan snoke i den?

GDPR er viktig fordi personvern er viktig. 
Loven er utformet for å beskytte deg, for at 
du skal ha kontrollen på dine egne data 
(ikke Facebook eller andre).



Hva er ‘behandling’ av 
personopplysninger? • Hvis du «bare» har gamle medlemslister i en 

skytjeneste eller et utdatert papirarkiv, 
gjelder loven i like stor grad som 
opplysningene du behandler på daglig basis. 

Det at du oppbevarer / er i besittelse av 
personopplysninger er nok.

• Behandling betyr for eksempel registrering, 
lagring, videresending, pseudonymisering, 
mottak av, organisering, analysering osv.

GDPR gjelder for enhver 
bruk av 
personopplysninger, 
uansett om det er aktivt 
eller passivt.





• Hvor er NMF i GDPR-sammenheng?

• Sentrale data er kartlagt, og grunnlag dokumentert

• Sensitive data (ihht.lovtekst) er slettet fra databasen, 
og rutiner for behandling er beskrevet.

• Personvernerklæring er utformet



• Intern IKT-instruks er revidert og tilpasset GDPR

• Rutiner for BRUK og TILGANG er oppdatert

• Veiledning til korpsene utarbeidet – og klar for revisjon

• KORPSDRIFT har fått nye brukervilkår



Viktige begreper

• Personopplysninger –

Enhver opplysning som kan knyttes fysisk til en 
person.

Eksempler: 

Navn, epost, adresse, telefon, kontonr, bilnr, fødselsnr, 
irismønster, helseopplysninger, religiøs tilhørighet, 
fingeravtrykk, lønn, adferdsmønster, hodeform, ip-adresse



• Særlige kategorier personopplysninger (sensitive)

GDPR omtaler særlige kategorier personopplysninger spesielt. 
Dette gjelder rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk 
oppfatning, religion, livssyn, fagforeningsmedlemskap, 
genetiske eller biometriske opplysninger, helseopplysninger, 
seksuelle forhold eller seksuell orientering.

• Slike opplysninger er i utgangspunktet ikke tillatt å behandle 
og skal håndteres med ekstra stor varsomhet. Særlige 
kategorier personopplysninger omtales i en egen artikkel i 
lovverket (artikkel 9).



Viktige begreper

• Register –

Enhver strukturert samling av personopplysningert

Eksempler: 

Lister over frivillige, medlemslister, ansattelister, 
giverregister, kunderegister, brukerlister, pårørendelister, 
adresselister



Viktige begreper

• Behandlingsansvarlig –

Den som bestemmer formålet med behandlingen, og 
hvordan den skal gjøres



Viktige begreper

• Databehandler –

Den som behandler personopplysninger på vegne av 
den behandlingsansvarlige



Prinsipp for behandling

• Lovlighetsprinsippet

• Informasjonsprinsippet

• Formålsprinsippet

• Nødvendighetsprinsippet

• Sannhetsprinsippet

• Sikkerhetsprinsippet



Lovlighetsprinsippet

• Foreligger det et samtykke?

• Er behandlingen nødvendig for å:
– Oppfylle en avtale?

– Utføre oppgaver etter ønske fra den registrerte?

– Oppfylle en rettslig forpliktelse?

– Verne liv og helse?

– Utøvelse av offentlig myndighet?

– Utføre oppgaver av allmenn interesse?

• Interesseavveining?



Informasjonsprinsippet

• Hvem er behandlingsansvarlig

• Kontaktopplysninger

• Formål

• Rettslig grunnlag

• Eventuelle mottakere av opplysningene

• Hvor lenge opplysningene lagres

• Retten til innsyn, korrigering og sletting

• Informasjon om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene



Formålsprinsippet

• Formålet må være uttrykkelig formulert

• Må være spesifikt
• Ikke for vagt og ikke for vidt

• Må være lovlig og berettiget
• Saklig begrunnet i virksomheten

• Relevant for formålet

• Må dekke behovet hos behandlingsansvarlig
• Kan ikke brukes til andre/nye formål



Nødvendighetsprinsippet

• Omfang (hvor mye skal oppbevares)

• Varighet (hvor lenge)



Sikkerhetsprinsippet

• Data skal lagres skjermet

• Konfidensialitet rundt personopplysningene

• Tilgangskontroll (passord)



Sannhetsprinsippet

• Opplysningene må være korrekte

• Opplysningene må være oppdaterte



Oppsummering
• Rettslig grunnlag må sikres – samtykke/nødvendighet

• Må gi tilstrekkelig informasjon om behandlingen

• Opplysningene må bare brukes til konkret angitt formål

• Formålet må være saklig begrunnet i virksomheten

• Opplysningene må være tilstrekkelige og relevante for 
formålet

• Må ikke behandle opplysninger utover det som er nødvendig

• Opplysningene må slettes dersom de ikke lenger er 
nødvendige

• Opplysningene må være korrekte og oppdaterte

• Må ha tilstrekkelig informasjonssikkerhet 



Personvernerklæring og samtykke



Hva lurer korpsene fortsatt på?

• Hva er sensitiv informasjon, og hvem kan få tilgang ? 

• Behandle informasjon ift hemmelig adresse?

• Regler for publisering av navnelister?

• Dele navnelister internt?

• Samtykker?

• Databehandleravtale med NMF?

• Taushetserklæring i styret?

• Øyeblikksbilde / bilder av barn?



Hva ER sensitiv informasjon?

Opplysninger om:

• Rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, 

livssyn, fagforeningsmedlemskap, genetiske eller biometriske 

opplysninger, helseopplysninger, seksuelle forhold eller seksuell 

orientering

OBS: 

For personer med hemmelig adresse kan også en medlems-/deltakerliste 

være problematisk. 

(hvem er registrert som foresatte/hvem har tilgang til medlemsdata, ref Vigilo-skandalen i Bergen kommune)



Hvordan behandle (særlig) barn med 
hemmelig adresse?
• Hva innebærer hemmelig adresse for barnet?

• Det kan være vanskelig å holde et barns adresse skjult over lang tid. Barn har gjerne et stort 
nettverk gjennom barnehage, skole, idrettslag og fritidsaktiviteter. Barn er dessuten impulsive 
og det kan være vanskelig å holde hemmelig for alle i dets nettverk hvor det bor. Dette vil 
være vanskeligere jo yngre barnet er. Det vil også være vanskelig å snakke med yngre barn om 
risiko. Utfordringene med større barn kan være at de ikke ønsker å være på sperret adresse og 
motarbeider dette aktivt.

• Dersom et barn er med i det lokale korpset, og dette korpset f.eks. skal være med i en 
konkurranse, stevne e.l. kan det hende at en påmeldingsliste blir lagt ut på internett. Denne 
kan dermed googles av dem barnet skjules for.

• Vurder navneendring (‘alias’) på barnet i medlemsregisteret

• Tenk på om din Facebook-profil (eller andre profiler) har bilder av barnet. 

• Det er viktig at funksjoner for stedssporing (GPS) i ulike apper som Snapchat og 
ansiktsgjenkjenningsfunksjoner skrus av



Regler for publisering av deltakerlister?

• Navnelister som ikke inneholder nok informasjon til å identifisere en person (for eksempel kun 
fornavn) er i utgangspunktet uproblematisk.

• Deltakerlister der deltakerne på forhånd er informert om muligheten for å bytte ‘startnr’ 
internt må kunne publiseres til de involverte.

• For andre deltakerlister bør det være innhentet samtykke i påmeldingen til publisering, og 
listene bør uansett samles inn etter arrangementet



Dele navnelister internt?

• Ut fra FORMÅLSPRINSIPPET:

• Formålet må være uttrykkelig formulert

• Må være spesifikt

• Ikke for vagt og ikke for vidt

• Må være lovlig og berettiget

• Saklig begrunnet i virksomheten

• Relevant for formålet

• Må dekke behovet hos behandlingsansvarlig

• Kan ikke brukes til andre/nye formål

• For at et korps skal kunne fungere må navnelister kunne sirkulere internt i korpset, men IKKE 
utleveres.



Hvilke samtykker bør vi ha i vårt 
innmeldingsskjema ?
• Ved innmelding må det gjøres oppmerksom på at en del informasjon er påkrevet for å kunne 

bli medlem, og at en  samtidig blir innmeldt i NMF. Vis gjerne til informasjon om GDPR på 
www.musikkorps.no

• Generelt samtykke til bruk av foto/video KAN innhentes, dette kan imidlertid når som helst 
trekkes tilbake:

Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og 
fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. 
Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre 
foreldrenes ønske om publisering.



Må vi ha en databehandleravtale med NMF ?

• Utveksling av data mellom NMFs rettssubjekter regnes ikke som datautlevering. 

• Korpsene er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF.

• Det er følgelig ikke nødvendig med en egen databehandleravtale mellom korps og forbund.



Hva er et øyeblikksbilde?

• Situasjonsbilde kan legges ut uten å be om godkjenning.

Situasjonsbilde er bilde der selve situasjonen eller aktiviteten er det 
viktige i bildet. Bilde fra 17. mai-toget er et typisk situasjonsbilde. 
Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn 
hovedinnholdet i bildet.

• Det er viktig å huske på at dette bare gjelder hvis bildet er harmløst 
for dem som er med i bakgrunnen.



Sjekkliste
Her er noen stikkord til hva man bør vurdere før deling av barnebilder:

• Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.

• Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det 
er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.

• Mengde: Del færrest mulig bilder.

• Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. 
Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.



• Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne 
mellomrom.

• Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet 
med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter 
svaret.

Spesielt om bilder tatt i offentlig regi

• Dersom bildene tas i offentlig regi (skole, barnehage, organisasjoner eller lignende), 
må de som tar bildene hente inn samtykke før bildene tas.



Trenger vi en taushetserklæring i styret?

• Det anbefales sterkt å innhente en taushetserklæring fra alle personer i korpset som har 
tilgang til persondata, i praksis styret.

• Hvert korps har et selvstendig ansvar for hvordan persondata behandles internt i korpset.

• Som for NMFs ansatte bør korpsene gå gjennom hvilke data som lagres, uavhengig av medium, 
og hvem som har tilgang til disse. Dette gjelder også data som lagt inn i f.eks. Korpsdrift 
utover det som er nødvendig for å kunne administrere korpset. 

• Det bør også innhentes en bekreftelse fra samtlige som har tilgang til persondata om at data 
skal behandles i henhold til personvernlov


