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Mine Opplysninger
Ta kont roll over  dine personopplysninger



Om  oss

Personvern er en grunnleggende ret t ighet  for alle 
mennesker. Det  handler om ret ten t il å ha et  
privat liv uten innblanding fra andre. Mange ser 
verdien av det te først  når personopplysningene 
deres havner på avveie og misbrukes. I en verden 
som preges av teknologisk utvikling og 
globalisering, er det  en stadig større risiko for at  
det te skjer net topp deg.

Vi ønsker å styrke dit t  personvern ved å utvikle 
en t jeneste som lar deg ta kontroll over dine 
personopplysninger. Som takk for interessen du 
har vist , vil vi i det te dokumentet   lære deg mer 
om personopplysninger og dine ret t igheter. 



Personopplysninger
Den teknologiske utviklingen har som nevnt  ført  t il at  det  
er en stadig større risiko for at  dine personopplysninger 

misbrukes. Men hva er egent lig en personopplysning? 
Enkelt  sagt  er det  alle opplysninger og vurderinger som kan 
knyt tes t il deg som enkeltperson. Vi kan gi noen eksempler:

Felles for eksemplene er at  du som følge av den 
teknologiske utviklingen stadig gir de ifra deg i byt te mot  

t ilgang t il t jenester og sosiale medier. Samt idig har andre 
mennesker og staten fåt t  nye måter å misbruke de på. Det  
er derfor vikt ig at  du har et  bevisst  forhold t il dine 
ret t igheter og mulighet  t il å ta kontroll.

- Navn

- Adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse

- IP-adresse
- Søkehistorikk

- Posisjon
- Polit isk t ilhørighet
- Religiøs t ilhørighet

- Medlemskap i 
fagforening

- Helseforhold
- Straffeforhold



Dine ret t ighet er

Dine ret t igheter og mulighet  t il å ta kontroll over dine 
personopplysninger ble styrket  da EU vedtok en ny 
personvernfordning som ble innført  i Norge i 2018: General 

Data Protect ion Regulat ion (GDPR). 

GDPR oppst iller for det  første en rekke plikter for 
virksomheter som behandler personopplysninger. Kort  sagt  
st illes det  krav om at  alle virksomheter har oversikt  over hva 

de behandler og t il hvilket  formål, vurderer og håndterer 
risiko , gir god informasjon og legger t il ret te for at  du kan 
anvende dine ret t igheter. Overholdes ikke disse pliktene 
oppst iller GDPR flere mulige sanksjoner, for eksempel 
advarsler, forbud og pålegg 

GDPR oppst iller for det  andre en rekke ret t igheter for deg. 
Kort  sagt  kan du få oversikt  over hvem som behandler dine 
personopplysninger. Videre kan du kreve at  behandlingen 
avslut tes, endres, slet tes eller overføres t il en annen . 
Overholdes ikke disse ret t ighetene, oppst iller som nevnt  

GDPR flere mulige sanksjoner. Vi skal se nærmere på noen av 
disse ret t ighetene i de siste plansjene.

 



Dine ret t ighet er
Tilgang t i l  egne opplysninger

Det  betyr at  du kan spørre selskaper om hva slags data de 

har om deg og hvordan de bruker dem. Du har ret t  t il å vite:

-  Hva slags opplysninger selskapet  har om deg, 

hvorfor og  hvor de er samlet  inn fra

-  Om selskapet  ut leverer dine opplysninger t il 

andre

- Hvor lenge opplysninger lagres

- I hvilken grad du kan ret te, slet te, begrense 

eller   klage på behandlingen av opplysningene 

dine



Dine ret t ighet er
Ret t ing og slet t ing av opplysninger

 Et ter at  du har bedt  om t ilgang t il opplysningene dine, kan 

du be om å endre eller slet te personopplysningene 

dine.Det te inkluderer

- Be om ret t ing av ukorrekte opplysninger eller gi   

yt terligere informasjon

- Slet t ing ved å protestere mot  behandling av  

personopplysninger

-  Slet t ing ved å t rekke t ilbake samtykke

- Slet t ing hvis målet  med selskapets behandling er 

oppnådd

- Slet t ing hvis opplysningene er innsamlet  på ulovlig vis 
eller hvis du er mindreårig og har brukt  digitale 
t jenester

- Slet t ing dersom selskapet  er juridisk forpliktet  t il å 

gjøre det te



Vi håper å høre fra deg dersom du har spørsmål i forbindelse med dine 
ret t igheter, en konkret  sak eller t jenesten!

Epost : contact@mineopplysninger.no
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