Behandlingsansvarlig
En person eller enhet som bestemmer formålet for hvilke personlige data som skal behandles og
metoden for hvordan dataene behandles. Dette kan bli bestemt av en person alene eller sammen
med andre.
Databehandler
En person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig. Dette
vil omfatte underleverandører.

Hva er personopplysninger eller sensitive personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon om en fysisk person som direkte eller indirekte kan identifiseres
fra denne informasjonen eller fra annen informasjon som sannsynligvis vil bli oppbevart av en
behandlingsansvarlig.
Eksempler på personopplysninger og sensitive personopplysninger er listet nedenfor

Ikke personlig data

Personopplysninger

Sensitiv
personopplysninger

Adresse uten navn

Navn og adresse

Rase eller etnisk opprinnelse

En generisk e-postadresse som
info@helpIT.com

Personlig e-postadresse

Politiske meninger

Kvittering med dato,
klokkeslett, siste 4 sifre på
kredittkortnummer, men ikke
navn og e-postadresse

Navn og de 4 siste sifre på
kredittkortnummer

Religiøs tro

Firmanavn og nettsted

En web cookie

Biometrisk informasjon,
fagforeningsmedlemskap,
generiske opplysninger,
helseopplysninger og seksuell
orientering

Personvernombud
En formell rolle som kreves for bestemte kategorier av behandlingsansvarlig med ansvar for
rådgivning, overvåking internt, overholdelse av personvernregelverk og å gi råd om og kontrollere
gjennomføringen av personvernkonsekvensvurderingen. Personvernombudet skal i tillegg fungere
som kontaktpunkt til datatilsynet ved spørsmål om behandling av personopplysninger.

Profilering
Enhver form for automatisert behandling av personopplysninger for å vurdere visse personlige
forhold knyttet til et fysisk person, for eksempel for analyse eller forutsi preferanser.
Behandling
Enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av
personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning,
begrensning, sletting, ødeleggelse, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring,
spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling, samkjøring eller tilintetgjøring.

Samtykke
En frivillig, spesifikk, informert og entydig indikasjon på en persons ønsker som han eller hun ved en
erklæring eller ved en klar bekreftende handling aksepterer behandling av personopplysninger
knyttet til ham eller henne.

Pseudonymisering
Behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives
et bestemt individ uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at tilleggsinformasjonen holdes separat
og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger ikke tilskrives et
identifisert eller identifiserbart fysisk person.

Brudd på personopplysninger
Brudd på sikkerhet som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring
eller tilgang til personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles.

