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Atferdsnorm

• «Atferdsnorm» – Codes of conduct / GDPR Codes
• Et regelsett for et spesifikt område («bransje»)
• Konkrete regler for hvordan behandlingsansvarlig og 

databehandler innenfor området skal innrette seg for å 
etterleve personvernforordningen (GDPR)

• Konkrete regler, avklaringer, sette grenser

• Personvernforordningen (GDPR) artikkel 40 flg.
• «Sammenslutninger og andre organer som representerer 

kategorier av behandlingsansvarlige eller databehandlere, 
kan utarbeide atferdsnormer, eller endre eller utvide 
omfanget av slike regler» 
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Fordeler med å ha atferdsnorm

Fordeler i personvernforordningen: 
• Atferdsnorm en faktor for å påvise at 

behandlingsansvarlig og databehandler etterlever 
GDPR (artikkel 24 nr. 3 og 28 nr. 5)

• Formildende omstendighet ved bot (artikkel 83 nr. 2)
• Enklere å overføre data til virksomheter utenfor EØS 

som etterlever atferdsnormen (artikkel 40 nr. 3)
• Forenklede personvernkonsekvensvurderinger (DPIA)
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Fordeler med å ha atferdsnorm

Andre fordeler: 
• Man kan forholde seg til regler som er mer konkrete og 

detaljerte enn reglene i GDPR
• Oppslagsverk for det som konkret gjelder virksomheten
• Kan være mer trygg på at en etterlever GDPR
• Trygghet for de registrerte: Kan vise til at en etterlever 

regelverk godkjent av Datatilsynet
• Bidrar til diskusjon og påvirkning av hvordan området 

(bransjen) innretter seg etter GDPR
• Bidrar til å utjevne konkurranseforhold ved at alle må 

følge samme regler
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Godkjenning og etterlevelse

• Godkjennes av Datatilsynet
• Skal avgi uttalelse om hvorvidt atferdsnormene oppfyller 

kravene i forordning 
• Skal godkjenne atferdsnormene dersom den finner at de 

inneholder tilstrekkelige og nødvendige garantier
• Registrere og offentliggjøre atferdsnormene

• Kontroll av etterlevelse
• Av Datatilsynet eller et sertifisert organ
• Konsekvens av brudd: Utelukkelse fra normene
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Innholdet i normen

• Datatilsynet: «En står svært fritt til å avgjøre hvilket 
tema og problemstillinger en slik norm skal omfatte»

• Kan utvides senere ifølge Datatilsynet
• Krav i personvernforordningen artikkel 40
• Høringsprosess

• Interessenter
• Registrerte
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Utkast til norm for NKRF

• Forklaring av ord og begreper (i kontekst)
• Prinsipper for behandling innenfor GDPR
• Grunnlagene for behandling
• Behandlingsansvarlig / databehandler
• Informasjonssikkerhet

• Taushetsplikt og konfidensialitet
• Vurdering av risiko og konsekvensvurderinger
• Melding om brudd på personopplysningssikkerheten
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Utkast til norm for NKRF

• Overholdelse av plikter for dokumentasjon
• Personvernombud
• Forholdet til de registrertes rettigheter

• Informasjonsplikten/-retten
• Retten til innsyn – forholdet til offentlighetsloven
• Retting og sletting
• Rett til begrensning i behandling
• Andre rettigheter
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Fremdrift

• Ferdigstillelse av utkast for konsultasjon til høsten
• 8 – 10 atferdsnormer i «kø» hos Datatilsynet
• Orientering av Datatilsynet
• Personvernrådets veileder godkjent i forrige uke
• Datatilsynet starter nå vurderingen (anbefalt å vente til 

veilederen er godkjent med innsending)
• Sende utkast, få veiledning fra Datatilsynet
• Formalisert ordning: Datatilsynet godkjenner
• Ingen garanti for godkjenning
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Takk for meg 
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