
Sensorer og kunstig intelligens røper deg.
Nytt personvernregelverk er til hjelp.



High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 

“ AI can bring major benefits to our 
societies, from helping diagnose 
and cure cancers to reducing 
energy consumption. But for people 
to accept and use AI-based 
systems, they need to trust them, 
know that their privacy is respected, 
that decisions are not biased. “
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Plassering og bevegelse

«Registrering av hvor den enkelte beveger seg er et inngrep 
i den enkeltes personvern. Det skjer til dels en omfattende 
registrering av oss når vi ferdes rundt i samfunnet. Smarte 
byer og intelligente transportsystemer (ITS) gir nye 
utfordringer for personvernet. I det nye 
personvernregelverket er rettighetene til det enkelte individ 
utvidet og styrket. Dette vil få betydning for alle aktører i 
sektoren.»
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Grunnlag for behandling av plassering

• Lovlig, gjøres vanligvis ved å innhente samtykke. Det må 
være krystallklart hva lovgrunnlaget er.

• Samtykket må være opt-inn
• Informert og klart
• Åpenhet om behandlingen
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S-ATK-saken
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eCall – pålagt fra 31/3-18
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C-ITS – Samvirkende
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Nye løsninger
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Bomsnitt- dataminimalisering, sletting
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Registreringer 

eCall
C-ITS
Veiprising

Tynne og tykke klienter, 5G og personvern.
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Fremtidens registreringer

Skiltgjenkjenning
Brikke (RFID)
Satellitt 
Kilomtertelling
Mobilapper
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Vi vil spesielt jobbe for

At aktørene i sektoren aktivt benytter teknologien til å 
ivareta personvernet fremfor å utfordre det. 
Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling 
må på plass i løsningene.
Jobbe mot unødvendig registrering av reise- og 
bevegelsesmønster, bl.a. fremme dataminimalsering
Gjennomsiktighet om hvordan personopplysninger lagres 
God og dokumentert informasjonssikkerhet i alle 
informasjonssystem som registrerer data om ferdsel som 
kan knyttes til individer
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3 strategisk viktige områder

Veiprising
Tilkoblede kjøretøy, inklusivt autonome kjøretøy
Kollektivtransport
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Vi mener

at det er viktig, også i framtiden, å sikre sporfrie løsninger når identifisering 
ikke er nødvendig

at det er viktig at bransjen jobber med videreutvikling av bransjenormer 
med utgangspunkt i personvernforordningen

at kartleggingen av reisemønster må begrenses og at den er basert på 
samtykke der det er nødvendig

at billettsystem må designes slik at historikk slettes så snart betaling er 
utført og reisen gjennomført

at bruk av innsamlet data til andre formål må baseres på informert og 
frivillig samtykke

at åpenhet, samt tydelige regler og avtaler, er svært viktig når 
personopplysninger skal deles og utveksles mellom ulike formål

17



Innsynsretten

Personvernforordningen art. 15

Alle har rett til:
å vite om virksomheten behandler dine personopplysninger
informasjon om behandlingen
gratis kopi av alle opplysningene



19



Nytt regelverk (GDPR) og IoT

• Art 4 - Samtykke
• Art 12 – Åpenhet og informasjon
• Art 20 – Retten til dataportabilitet
• Art 25 – Innebygd personvern og som standardinnstilling
• Art 33 og 34 Avvik
• Art 35 – Konsekvensanalyse
• Art 40 – Adferdsnormer
• Art 42 – Sertifisering
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GDPR Artikkel 4 - Samtykke

• Men når samtykke er oppnådd elektronisk via kun ett 
museklikk, sveipe eller tastetrykk, må de registrerte i praksis 
kunne trekke tilbake samtykket like bra like enkelt. Når 
samtykke er oppnådd ved bruk av et tjenestespesifikt 
brukergrensesnitt (for eksempel via et nettsted, en app, en 
påloggningskonto, grensesnittet til en IoT-enhet eller via e-
post), er det ingen tvil om en registrert må kunne trekke 
tilbake samtykke via det samme elektroniske grensesnittet, 
fordi bytte til et annet grensesnitt, av den eneste grunnen til at 
samtykke trekkes tilbake, krever unødig innsats. Videre skal 
den registrerte kunne trekke sitt samtykke uten skade. Dette 
innebærer blant annet at en kontroller må gjøre 
tilbaketrekking av samtykke mulig uten kostnad eller uten å 
senke servicenivået.
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GDPR Artikkel 12 – Åpenhet og informasjon

• For eksempel kan det bare være å levere informasjonen i 
elektronisk skriftlig form, slik som i en elektronisk 
personvernerklæring / varsel, kanskje ikke egnet / 
brukbar der en enhet som fanger opp 
personopplysninger, ikke har en skjerm (f.eks. IoT-
enheter / smarte enheter) for å få tilgang til nettside / 
vise slik skriftlig informasjon.
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GDPR Artikkel 20 – Retten til dataportabilitet

• Retten til å ta med seg sine personopplysninger 
fra en virksomhet til en annen er en ny rettighet 
i personvernforordningen. Dette kalles 
dataportabilitet. F

• Formålet med dataportabilitet er å gi den 
registrerte kontroll over egne opplysninger. 
Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som 
den registrerte selv har gitt til den 
behandlingsansvarlige. Personopplysningene 
samlet fra andre kilder er ikke omfattet av 
denne retten. Informasjon eller analyse den 
behandlingsansvarlige har generert på 
bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.
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GDPR Artikkel 25 – Innebygd personvern

Punkt 78

• minimere behandlingen av personopplysninger, 
pseudonymisere personopplysninger så raskt som mulig,…

• Ved utvikling, utforming, valg og bruk av programmer, 
tjenester og produkter … 

• bør produsenter av nevnte produkter, tjenester og 
programmer oppmuntres til å ta hensyn til retten til vern 
av personopplysninger … 

• idet det tas behørig hensyn til den tekniske utviklingen, 
sikre at … 

• kan oppfylle sine forpliktelser med hensyn til vern av 
personopplysninger.
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GDPR Atikkel 33 og 34 Avvik

• "Brudd på sikkerhet som fører til utilsiktet eller ulovlig 
ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring av eller 
tilgang til personlige data som overføres, lagres eller på 
annen måte behandles"
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GDPR Artikkel 35 - Konsekvensanalyse

• Bruk av ny teknologi, kan utløse behov for en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Dette skyldes, 
at bruk av denne teknologi kan innebære nye former for 
dataindsamling og -anvendelse, eventuelt med en høy risiko 
for fysiske personers rettigheter og frihetsrettigheter. De 
personlige og sosiale konsekvenser av bruken av ny teknologi 
kan være ukjente. En konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse vil hjelpe den dataansvarlige med at forstå og 
behandle slik risiko. F.eks. kan visse applikationer innenfor 
"Tingenes Internet" få betydelig indvirkning på borgernes 
dagligdag og privatlivets fred og derfor kreve en slik 
konsekvensanalyse.
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GDPR Artikkel 40, 42 og 43 – Adferdsnormer og Sertifisering

• At bransjen går sammen om å etablere bransjenormer

• Sertifisering av virksomheter, produkter og tjenester

• Personvernsegl og merker.
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High-Level Expert Group on Artificial Intelligence 

• “ AI can bring major benefits to 
our societies, from helping 
diagnose and cure cancers to 
reducing energy consumption. 
But for people to accept and use 
AI-based systems, they need to 
trust them, know that their 
privacy is respected, that 
decisions are not biased. “
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