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Et datakappløp

• Personalisering av tjenester

• Den teknologiske revolusjonen favoriserer selskaper som 
har mest og best data, algoritmer og infrastruktur. 

• Ingen bransjer er uberørt: alle er nå i software-bransjen –
fra taxiselskap til biblioteker! 
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Personalisering



Personalisert forsikring



Personalisert bank
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Personalisert bibliotek?
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”We now have a stalker economy” 
Al Gore
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Hvorfor nå?

Tingenes internett

Big Data

Billig lagring og regnekraft

Kunstig intelligens

Smarttelefoner med oss overalt



Hva er personvern?
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Hva er personvern?

• Selvbestemmelse

• Forutsigbarhet

• Informasjon og innsyn

• Korrekte data

• Informasjonssikkerhet



Hva er en personopplysning?

• Fødselsnummer: 13087846271

• Telefonnummer: 22396900

• IP-adresse: 195.159.103.82

• Bilnummer: BL 23456

• Bluetooth MAC: 17:35:52:78:4B:CA

• Wi-Fi-adresse MAC: 12:44:32:45:7B:C9

• Autpass-brikke-ID: 7483920983278394

• UDID: 
f7426bd759856431d9ae2c99175407a0dcd67ab5
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Litt om Datatilsynet

• Forvalter personopplysningsloven og helseregisterloven

• Tilsynsmyndighet

• Ombud

• Uavhengig myndighet

• 50 ansatte





I en ideell verden...

• Ville vi kunne lese avisen uten at noen tittet over 
skulderen

• Ville vi enkelt kunne velge hvilke opplysninger om oss 
som samles inn og hva de kan brukes til

• Ville opplysninger vi la igjen i én tjeneste ikke bli brukt til 
andre formål av en annen tjeneste

• Ville det finnes sporingsfrie alternativer enkelt 
tilgjengelig for alle

• Ville vi enkelt kunne få vite hvordan profilene våre så ut
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Men sånn er det ikke i dag

• Cookies

• IP-adresse

• Web beacons

• Digitalt fingeravtrykk

• Og selvfølgelig….



«Alltid logget inn» den nye cookien
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Hvilke opplysninger inneholder en profil?

• Demografiske data: Hvor du bor, hva du jobber med, gift, 
skilt, barn 

• Lokasjonsdata: hvor de beveger deg (reiser til legen en 
gang i uka)

• Tekniske data: PC eller Mac-bruker

• Interessedata: leser om sykler og jakt, shopper sko online

• Prediktive data: sannsynligheten for at du vil kjøpe ny bil

• Atferd og holdninger: foretrekker kortreist mat

• Din personlighet: liker å være først med det siste

• Viktige livshendelser: nygift, gravid, skilt, flyttet 
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Financial Times 



Hva er utfordringene?
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The Black Box Society – how algorithms are changing the ways……..
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Utfordring 1: Mangel på åpenhet

«Once people realise
what’s happening, I can’t
imagine there wont be a 

pushback»

Uttalelse fra leder av britisk 
mediebyrå 

Mangel på informasjon fører til:

• at vi ikke kan praktisere våre 
grunnleggende 
personvernrettigheter.

• markedssvikt: Når folk ikke vet 
at de blir sporet, skaper det 
heller ikke etterspørsel 
etter mer 
personvernvennlige 
tjenester.



Utfordring 2: Bruk av data til nye formål

“Today’s creepy is tomorrow’s necessity” Facebook investor 

S.Parker
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Betaler bibliotekene med brukernes data?

• Bruk av gratis Google-tjenester – betaler med 
lånekundenes opplysninger

• Lånedata til forlag i bytte mot billige/gratis e-bøker?

• Digitale læringsverktøy – gjenbruk av brukernes 
opplysninger til andre formål

30



Utfordring 3: «samtykkeapati»

31

• Dårlige samtykkeerklæringer: Vi forstår ikke hva vi  
samtykker til

• Mangel på valg: ”Take it or leave it”-løsninger

• Forbrukeren er i en svak posisjon overfor store selskap. 
Kan ikke diktere bedre vilkår alene.



Utfordring 4: Skjult diskriminering
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Prisdiskriminering utbredt
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Utfordring 5: Farvel anonymitet?
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Utfordring 6: Nedkjølingseffekt



Er det enkelte ting du har unnlatt å gjøre fordi du er usikker på 

hvordan opplysningene kan blir brukt senere?
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Unnlatt å foreta et søk (av en person, begrep, ting) på
nett

Unnlatt å gjennomføre et kjøp

Unnlatt å skrive under på et opprop/støttekampanje
fordi det kan bli lagt ut på nett

Heller tatt en muntlig samtale enn å kommunisere
elektronisk (f.eks. SMS, e-post, chat)

Betalt kontant istedenfor å bruke kort der
varekjøpene blir registrert

Unnlatt å informere om kritikkverdige forhold fordi
det kan bli knyttet til deg som informant

Meldt deg ut av et sosialt nettsamfunn

Nei, har ikke gjort noen av disse aktivitetene



Ny personvernforordning - styrkede rettigheter

• Bøter som svir

• Geografisk virkeområde utvides

• Dataportabilitet

• Rett til å si nei til profilering

• Skjerpende krav til samtykke

• Innebygd personvern blir lovpålagt



postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no

Takk for meg!

Catharina Nes

cane@datatilsynet.no

@cathnes
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