
Personvern og lokalisering



Sjekkpunkt

• Behandles personopplysninger?

• Personopplysning:

• Opplysninger og vurderinger som 
kan knyttes til en enkeltperson.

• Behandling av personopplysninger:

• Enhver bruk av personopplysninger, 
som for eksempel innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring 
og utlevering eller en kombinasjon av 
slike bruksmåter.
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Personopplysninger

• 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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Sensorer

• TYPE_ACCELEROMETER

• TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE

• TYPE_GRAVITY

• TYPE_GYROSCOPE

• TYPE_LIGHT

• TYPE_LINEAR_ACCELERATION

• TYPE_MAGNETIC_FIELD

• TYPE_ORIENTATION

• TYPE_PRESSURE

• TYPE_PROXIMITY

• TYPE_RELATIVE_HUMIDITY

• TYPE_ROTATION_VECTOR

• TYPE_TEMPERATURE

• TYPE_SIGNIFICANT_MOTION

• TYPE_STEP_COUNTER

• TYPE_STEP_DETECTOR

• TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR

• TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR

• TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED

• TYPE_ORIENTATION
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• Wifi P2P

• Bluetooth BLE

• NFC 

• GPS

• Digitalt kompass

• GSM

• Kameraer

• Mikrofon

•



Alt kobles til internett, datahøsting og personvern

• Det er nå en veldig lav kostnad på enheter som kan kobles 
til internett. Sensorer som du enten bærer på deg eller 
som du omgir deg med, kan rapportere informasjon om 
deg. Er det for lett å holde "guarden" for lavt når man 
ikke umiddelbart ser følgene? Og hvem eier 
opplysningene?
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As they get cheaper, it’s becoming affordable to connect more things

6



BLE
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Registreringen
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Teknikker
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GPS

GSM, IMSI, TMSI

WIFI

Bluetooth

LEBluetooth, beacons

NFC

Audiobeacons

AIS



Aktører

• Google

• Facebook

• Apple

• Microsoft

• Samsung

• Telenor

• Statens vegvesen

• Kjøpesentre

• Parkeringsselskap

• OBOS
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Google + Apple og de andre
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Teleoperatørene

• Kontinuerlig forbruk av data

• Ikke fri databruk, men 
begrensning i mengde som fordrer 
kontroll.

• Tusenvis av registreringer pr. 
døgn.

• Nøyaktig lokasjon

• CDR

• WIFI

• Bluetooth
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Samtykke

• Man trenger tillatelse til å behandle personopplysninger. 
Vanligvis er samtykke fra den registrerte det aktuelle 
behandlingsgrunnlag:

• Krav til samtykke:

– Frivillig

– Informert

– Uttrykkelig
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Flere celler

8. oktober 

2014

Side 14



iBeacons

• iBeacon is Apple's implementation of Bluetooth low-
energy (BLE) wireless technology

• The beacons themselvers are small, cheap Bluetooth 
transmitters. 

• Apps installed on your iPhone listen out for the signal 
transmitted by these beacons and respond accordingly 
when the phone comes into range.

• The technology could be a big step towards mobile 
payments.
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Lokalisering 1
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Lokalisering 2
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Helsinki airport, sporer de reisende
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E-billettering

8. oktober 

2014
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Papirbiletter: Lite informasjon

E-biletter: Ekstremt mye informasjon om 

lokasjon og tidspunkter.



Google maps og Google Streetview

8. oktober 

2014
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Google Streetview-biler innrapporterer:

Basestasjonsplasseringer

Wifi-plasseringer+MAC-adresser

(ikke lenger kommunikasjonsdata)

Du innrapporterer:

Basestasjonstilkoplinger

Wifi-informasjon

GPS-informasjon



Bompenger

22.08.2012
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Lagring av bevegelser alle gjør på det 
norske veinettet i mange år på grunn av 
bokføringsregelverket



Full
anonymitet
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Mulighet
for
anonymitet
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Ingen
anonymitet



I trafikken
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Veibetaling
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2014
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Registreringer
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Hvem eier opplysningene?

• Bil-sakene
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Mange vil vite mer om oss

• Sensorer med et formål vil kunne brukes til helt andre 
uforenlige formål.
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Mobiltelefoner

22.08.2012
Side 31

1. Hva lagrer teleoperatøren?
2. Hva sendes til tjenestetilbyderen?
3. Hva sendes mobilprodusenten?
4. Hva sendes til 

operativsystemleverandøren?
5. Hva sendes app-leverandøren?
6. Hva sendes app-ansvarlig?
7. Hva sendes app-produsenten?
8. Hva sendes app-partneren?
9. Osv:



Utfordring: Mangel på åpenhet



Acxiom: «verdens største selskap ingen har hørt om»



Store aktører



postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no
personvernbloggen.no

Atle Årnes er fagdirektør for teknologi i Datatilsynet. 
Hans hovedarbeidsfelt er personvern innenfor 
telekommunikasjons- og internettjenester, eID og biometri, 
samt samferdsel  og intelligente transportsystemer. Han 
deltar i europeisk og internasjonal koordinering av 
personvernarbeid.


