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Nye personvernregler
I slutten av juli 2018 trådte et nytt personvernregelverk i kraft i Norge. Den nye
personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR General Data Protection Regulation). Loven handler om behandling – altså innsamling og bruk –
av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir
enkeltpersoner, en rekke rettigheter. Loven gjelder også for folkehøgskolenes virksomhet.
Personvernreglene er delt inn i ulike artikler. Artikkel 5, 6 og 9 er spesielt vesentlig å merke seg.
Link til personvernforordningen: https://lovdata.no/static/NLX3/32016r0679.pdf
Kort oppsummert kan vi si at det nye regelverket handler en bevisstgjøring rundt følgende: Hvem,
hvilke, hva, hvordan og hvor lenge? Hvem må avgi personopplysninger? Hvilke opplysninger må
avgis? Hva skal opplysningene brukes til? Hvordan oppbevares personopplysningene? Hvor
lenge oppbevares personopplysningene/når slettes de? Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva
disse spørsmålene betyr for den enkelte skole.
Informasjonskontorene sendte i mai ut et rundskriv om de nye personvernreglene (Vedlegg 1).
Dette rundskrivet var ment til å opplyse skolene om hva som gjøres fra informasjonskontorenes
side for å tilpasse nettsider, søknadsskjema/WIS og markedsføring til de nye reglene. I
rundskrivet ble det sendt ut linker til nyttig informasjon, samt listet opp noen punkter over hva
folkehøgskolene burde forberede seg på:
• Få på plass informasjon på deres egen nettside om hvordan dere jobber med
personopplysninger, rutiner osv. Bli gjerne inspirert av det vi har lagt ut på folkehogskole.no om
personvern.
• Det er også viktig at dere kan dokumentere hvilke rutiner dere har for behandling av
personopplysninger på deres skole. Dette kan f.eks. være at lister over elever ligger
passordbeskyttet på fellesområdet deres.
• Vær bevisst på at dere ikke samler inn og lagrer mer informasjon enn nødvendig for formålet.
• Husk å be tidligere elever om samtykke til at dere kan sende dem markedsførings-informasjon
eller invitere til elevstevner. Det nye regelverket vil ikke åpne for å bruke gamle epostlister med
mottakere som ikke har gitt sitt samtykke til å bli kontaktet av dere, til slike formål. Dere bør be
om dette samtykket før de nye reglene trer i kraft, for å være på den sikre siden.
• Dere må også ha informasjon om personvern, hvordan dere lagrer personopplysninger og når
dere sletter dem i påmeldingsskjema dere sender ut til arrangement, elevstevner osv.
Kartlegging:
En vesentlig del av det nye regelverket handler om å ha et bevisst forhold til hvilke
personvernopplysninger som samles inn og hvordan de oppbevares. Skolene bør kartlegge dette.
Se vedlagt eksempel på kartleggingsskjema i (Vedlegg 2). Dette må tilpasses hver enkelt skole, alt
etter hvilke personopplysninger dere behandler. Ikke be om eller oppbevar flere
personopplysninger enn det som er nødvendig, og sørg for gode rutiner for sikker oppbevaring

(passordbeskyttelse på pc/servere, låsbare skap/rom/arkiv for oppbevaring av personopplysninger
på papir).
Personvernerklæring:
Alle folkehøgskolene må ha en personvernerklæring. Formålet med en personvernerklæring er å
informere om hvordan folkehøgskolen samler inn og bruker personopplysninger.
Personvernerklæringen må gjøres kjent for alle som er berørt og avgir personopplysninger.
Vedlagt ligger et eksempel på en personvernerklæring (Vedlegg 3). Men husk! Dette er bare et
eksempel. Alle skolene må ha et bevisst forhold til sin egen personvernerklæring.
Datatilsynet har mye god informasjon om personvernreglene på sine nettsider, særlig siden som
omhandler personvernprinsippene er nyttig: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-ogplikter/personvernprinsippene/

Virke har laget 7 trinn for hvordan man kan tilpasse seg det nye regelverket:
https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/personvern/

Personvernreglene vil også bli et eget tema på Informasjonskonferansen 12.-14. september.
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