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Disposisjon

• Kort om GDPR (fra KIs perspektiv)
• Personopplysningsbegrepet, særlige kategorier av 

personopplysninger og behandling av 
personopplysninger

• Hvem er hvem?
• Personvernprinsipper
• Automatiserte individuelle avgjørelser og profilering 

– GDPR artikkel 22
• Rett til forklaring ved bruk av artikkel 22-avgjørelser
• Risikobasert regelverk – både GDPR og KI.



Kort om GDPR
• Opphevet det utdaterte personverndirektivet av 1995, ... men 

utdatert allerede?
• Et teknologisk nøytralt regelverk
• En forordning – hvorfor og hvordan?
• Formålet med GDPR
• Prinsippene og reglene for vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger som gjelder dem selv og 
regler om fri utveksling av personopplysninger

• Retten til vern av personopplysninger er ikke en absolutt rett, men 
må veies mot andre friheter og rettigheter i samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet

• Formålet med GDPR er å tjene menneskeheten.



Gjelder GDPR? Det saklige virkeområde
• Automatisert eller delvis automatisert behandling av 

personopplysninger (manuell behandling ikke relevant for KI)
• Personopplysning – enhver opplysning som kan knyttes til en 

identifisert eller identifiserbar fysisk person (direkte eller 
indirekte)
– Anonyme personopplysninger, ...men KIs potensiale

• Behandling – enhver operasjon på personopplysninger
– Innsamling og sletting

• Unntak
– En fysisk person som ledd i rent personlige eller familiemessige 

aktiviteter
– Saker som behandles eller avgjøres i medhold med rettspleielovene 

(domstolsloven, straffeprosessloven mv.)



Gjelder GDPR? Det geografiske virkeområde
1. Behandlingen i forbindelse med aktivitetene ved 
virksomheten til behandlingsansvarlig eller databehandler som 
befinner seg i EU/EØS - etableringsprinsippet
• Behandlingsansvarlig (BA) – bestemmer formålet med 

behandlingen og hvilke midler som skal brukes
• Databehandler (DB) – behandler personopplysninger på 

vegne av den behandlingsansvarlige
2. BA eller DB ikke etablert i EU/EØS, men behandler 
personopplysninger om de registrerte som befinner seg i EU/EØS 
og behandlingen er knyttet til:
• Tilbud av varer eller tjenester
• Monitorering av deres atferd.



Personopplysninger og KI
• KI og Big data
• «inferred personal data» - utledet personopplysninger
• Særlige kategorier av personopplysninger – GDPR artikkel 9
• personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse,

politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller
fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske
opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å
entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller
opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller
seksuelle orientering

• I utgangspunktet forbudt å behandle, strengere krav
• Bør alle datasett anses som artikkel 9-personopplysninger?



Hvem er hvem?
• Behandlingsansvarlig – bestemmer formålet med 

behandlingen og midler som skal benyttes (GDPR 
artikkel 4(7))

• Databehandler – behandler personopplysninger på 
vegne av den behandlingsansvarlige (GDPR artikkel 
4(8))

• Den registrerte – den fysiske personen som får sine 
personopplysninger behandlet.



Personvernprinsipper – GDPR artikkel 5
• Grunnpilarene, grunnleggende krav, retningslinjer
• Gir rom for tolkning - skjønnsutøvelse, lite presist formulert
• Må ofte balanseres mot hverandre, men må aldri ignoreres
• GDPR artikkel 5:

– Lovlighet, rettferdighet, åpenhet
– Formålsbegrensningsprinsippet
– Dataminimeringsprinsippet
– Riktighet
– Lagringsbegrensningsprinsippet
– Integritet og konfidensialitet
– Ansvar – den behandlingsansvarlige.



Rettferdighet og KI
• Forventninger til den registrerte
• Ikke-diskriminering – aktivt forebygge ved å anvende 

ulike midler, retting av data
• Maktbalanse – skjevhet bør unngås eller reduseres hvis 

mulig, risiko må ikke «flyttes over» til den registrerte
• Etisk – behandlingen påvirkning i en større sammenheng
• «fair algorithms» – informasjon om bruken av 

algoritmer, analyse og vurdering av ulike aspekter ved 
den registrerte, «biased data», data brukt til å 
videreutvikle algoritmer



Åpenhet og KI
• Den behandlingsansvarlige skal gi den registrerte informasjon 

som er nødvendig for å sikre åpenhet ved behandling av 
vedkommendes personopplysninger gitt behandlingens 
kontekst og omstendigheter

• De registrerte kan ikke bli overrasket
• Åpenhet:

– Tillit
– Middel for å sikre etterlevelse av GDPR
– Klart språk (den registrertes forutsetninger)

• Profilering og dens konsekvenser
• Black-box – hvordan informere om bruken av KI?



Formålsbegrensning og KI
To sider:
• 1. «samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede 

formål og
• 2. ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse 

formålene; viderebehandling for arkivformål i allmennhetens 
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning 
eller for statistiske formål skal, i samsvar med artikkel 89 nr. 1, ikke 
anses som uforenlig med de opprinnelige formålene.» (GDPR 
artikkel 5(1)(b))

• KI (og Big data) og viderebehandling – etterlæring?
• Forenelighetsvurdering - GDPR artikkel 6(4)
• Nytt formål ikke forenelig med det opprinnelige – nytt 

behandlingsgrunnlag.



GDPR artikkel 6(4)
a) «enhver forbindelse mellom formålene som personopplysningene 

er blitt samlet inn for, og formålene med den tiltenkte 
viderebehandlingen

b) i hvilken sammenheng personopplysningene er blitt samlet inn, 
særlig med hensyn til forholdet mellom de registrerte og den 
behandlingsansvarlige

c) personopplysningenes art, især om særlige kategorier av 
personopplysninger behandles, i henhold til artikkel 9, eller om 
personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser 
behandles, i henhold til artikkel 10

d) de mulige konsekvensene av den tiltenkte viderebehandlingen for 
de registrerte

e) om det foreligger nødvendige garantier, som kan omfatte 
kryptering eller pseudonymisering.»



Dataminimering og KI

• «være adekvate, relevante og begrenset til det 
som er nødvendig for formålene de behandles 
for» (GDPR artikkel 5(1)(c))

• Kvalitet og kvantitet
• KI og Big data v dataminimering – nærmest 

«naturstridig»?
• GDPR artikkel 25 Innebygd personvern og 

personvern som standardinnstilling



Riktighet og KI

• «være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det 
må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at 
personopplysninger som er uriktige med hensyn til 
formålene de behandles for, uten opphold slettes 
eller rettes» (GDPR artikkel 5(1)(d))

• Kvalitetskrav
• «dårlig» data, «dårlige» vurderinger
• Skade, diskriminering av de registrerte.



Lagringsbegrensningsprinsippet og KI
• I prinsippet kan personopplysninger lagres så lenge det er 

nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene 
behandles for (GDPR artikkel 5(1)(e),

• Kan være flere formål
• «Personopplysninger kan lagres i lengre perioder dersom de 

utelukkende vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens 
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk 
forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, 
forutsatt at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske 
tiltak som kreves i henhold til denne forordning for å sikre de 
registrertes rettigheter og friheter.»

• KI og Big data – bruke som data til å videreutvikle algoritmen?



Automatiserte individuelle avgjørelser og profilering –
GDPR artikkel 22

«1. Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand for en 
avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, 
herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende 
måte i betydelig grad påvirker vedkommende.»
• Uten den såkalte meningsfylte menneskelige inngripen –

beslutningsverktøy eller beslutningsstøtte?
• Kan innebære profilering, men det er ikke noe krav
• «profilering» enhver form for automatisert behandling av 

personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for 
å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, 
særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte 
fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, 
personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering 
eller bevegelser. (GDPR artikkel 4(4)).



Automatiserte individuelle avgjørelser og profilering –
GDPR artikkel 22

• Rettsvirkning
• Påvirker den registrertes rettigheter
• Avslag på barnebidrag e.l.
• Avslag på søknad om statsborgerskap

• Betydelig påvirkning av den registrerte
• Karakterer som avgjør opptak til høyere utdanning
• En konkret vurdering.



Automatiserte individuelle avgjørelser og profilering

• Automatisert individuell avgjørelse kan innebære 
profilering eller ikke
– Fartsbot – ingen profilering

• Først en (enkel) automatisert individuell avgjørelse, 
så profilering
– Flere fartsbøter + monitorering over en viss tidsperiode, så 

analyse av kjørevaner
• Profilering uten en automatisert individuell 

avgjørelse
– Avgjørelse om å få et lån basert på profileringen av 

kunden.



Unntak fra forbud om å bruke automatiserte 
individuelle avgjørelser 

GDPR artikkel 22(2):

a) «er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom 
den registrerte og en behandlingsansvarlig

b) er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes 
nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, 
og der det også er fastsatt egnede tiltak for å verne den 
registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser, 
eller

c) er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.»



Unntak fra forbud om å bruke automatiserte 
individuelle avgjørelser 

• Egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter, 
friheter og berettigede interesser – også a) og c) – den 
behandlingsansvarlige

• I det minste – spesifikk informasjon, menneskelig 
inngripen, rett til å uttrykke egen mening, klage, 
forklaring

• Særlige kategorier av personopplysninger – forbudt, 
men mindre
– «Uttrykkelig samtykke» eller
– «Nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser» + 

supplerende rettslig grunnlag + proporsjonalt med hensyn til 
formålet, egnende tiltak.



Rett til informasjon om artikkel 22-
avgjørelser

GDPR artikkel 13(2)(f) og 14(2)(g): den registrertes rett til informasjon 
fra den behandlingsansvarlige:
• forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering
• i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den 

underliggende logikken samt om betydningen og de forventede 
konsekvensene av en slik behandling for den registrerte

Og det betyr...? Hva som er mulig? Når?
Mer om denne diskusjonen i: «The impact of the GDPR on artificial 
intelligence”, Study by Panel for the Future of Science and Technology 
for the European Parliament, June 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?refere
nce=EPRS_STU(2020)641530

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641530


GDPR som en risikobasert regulering

• Alltid en viss risiko 
• Ingen definisjon av risiko i GDPR
• Ikke noe krav om null risiko (!)
• Den behandlingsansvarlige skal vurdere risiko, 

vurdere og implementere egnede tiltak 
(organisatoriske og tekniske) for å redusere risikoen 
til et akseptabelt nivå (GDPR artikkel 24. 25, 32, 35 
(personvernkonsekvensvurdering – DPIA), 36).



EUs tilnærming til regulering av KI
• Excellence in AI and trustworthy AI
• The European Commission’s AI package of April 2021:

– Communication on Fostering a European Approach to Artificial 
Intelligence;

– Coordinated Plan with Member States: 2021 update;
– proposal for an AI Regulation – harmonised rules in the EU, in force 

from the second half of 2022?
• Risk-based approach likewise in the GDPR!

– From banned AI applications (e.g. social scoring by governments and 
toys encouraging life threatening behaviour) to high risk, limited risk 
to minimal risk

– Higher risk, more requirements (risk assessment, human oversight, 
high quality of datasets, detailed documentation, clear and adequate 
information to the user etc.)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709089
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709091
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/709090


Source: 
https://www.flickr.com/photos/152824664@N07/30212411048
/ Author: mikemacmarketing

Tusen takk for oppmerksomheten !

https://www.flickr.com/photos/152824664@N07/30212411048/

