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GDPR

General Data Protection Regulation

ePrivacy Regulation 
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GDPR

• Forordning fra EU som trer i kraft 25. mai

• Påvirker alle virksomheter i Norge

• Hva gjør CoreTrek med GDPR?
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GDPR OG 
CORETREK

GDPR «treffer» CoreTrek på 3 forskjellige måter: 

1. Direkte som et eget selskap underlagt GDPR 
(behandlingsansvarlig)

2. Vi utvikler og hoster nettløsninger for en rekke 
kunder (databehandler)

3. Vi leverer programvaren CorePublish
(programvareleverandør)
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GDPR OG 
NETTLØSNINGER

• Eier (behandlingsansvarlig) er ansvarlig for at 
nettløsningen oppfyller kravene satt i GDPR
• CoreTrek skal selvsagt bistå ved behov med:

• Kunnskap 
• Dokumentasjon og informasjon
• Påkrevde endringer i CorePublish
• Evt påkrevde endringer i kundens nettløsning

• Behandlingsansvarlig må tegne databehandleravtale
med sine leverandører (eksempelvis CoreTrek)
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DOKUMENTASJON

• GDPR stiller krav til at virksomheten skal 
dokumentere lagring av persondata

• CoreTrek har dokumentert hvordan CorePublish 
lagrer data

• Relevant for GDPR er: 
• Pålogging/ekstranett 
• Statistikk 
• Skjemaer 
• Skreddersydd funksjonalitet som lagrer persondata bør 

også dokumenteres

• Standard-dokumentasjonen blir gjort tilgjengelig i 
løpet av februar
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EKSISTERENDE 
DATA/LØSNINGER

• Eksisterende løsninger og data må vurderes

• Vurder om du har funksjonalitet som bryter med 

GDPR og må endres

• Eksempelvis skjemaer og innsamling av data

• Vurder hvilke data du MÅ beholde og hva som kan 

slettes (dataminimering)

• Sørg for å ha samtykke for data du må beholde

• Slett og rydd i god tid før 25. mai 

• Eksempler:

• Innsendte skjemadata

• Brukerinformasjon
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INNEBYGGET 
PERSONVERN

• I versjon 8.0 og 8.1 kommer CorePublish med 

innebygget personvern. 

• Sporing av ip-adresser og nettleser blir skrudd av 

– (kan skrus på igjen om ønskelig)

• Lagrer ikke unødvendige data

• Enklere å rydde og slette data

• Automatisk sletting av data etter en gitt tid

• Samtykke i skjema
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GDPR, COOKIES
OG SAMTYKKE

Det første mange tenker når de hører “personvern” i
forbindelse med nettløsninger er cookies 
(informasjonskapsler).

Kort fortalt er cookies en type data som lagres i 
nettleseren din og som brukes for å lagre små mengder 
informasjon. Det kan være en sesjons-id, 
språkinnstilling, at man er logget inn eller hvilke artikler 
du har lest på en nettavis

Hvordan vil GDPR påvirke bruk av cookies og samtykke?
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GDPR, COOKIES
OG SAMTYKKE

• Krav til samtykke for bruk av cookies avhenger av om 
cookiene kan unikt identifisere en person
• Den vanlige “systemcookien” til CorePublish lagrer ikke

persondata

• Unntak: Ved pålogging på nettsider (ekstranett, kanskje ikke
intranett).

• Google Analytics sine cookies er ikke definert som persondata

• De fleste nettsider vil derfor IKKE trenge å gjøre noe
spesifikt med samtykke rundt bruk av cookies
• Husk uansett personvernerklæring
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SAMTYKKE

• “Samtykke”-dialogen som veldig mange bruker på sine 
nettsider i dag for cookies vil ikke lenger være lovlig, 
fordi den ikke gir brukeren noe reelt valg

• Hvis du trenger en samtykke-dialog, skal den:
• Gi brukeren et reelt valg – samtykke kan ikke være en betingelse for 

tilgang
• Ikke være forhåndsutfylt – må være et aktivt samtykke
• Informert samtykke – formålet med datainnsamlingen skal være

tydelig
• Innhentede samtykker må loggføres
• Må kunne tilbaketrekkes av brukeren
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GDPR ePrivacy

Databeskyttelse og persondata Personvern og elektronisk kommunikasjon

Det stopper ikke med GDPR…
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EPRIVACY
REGULATION

• Utkast til en ny forordning for personvern og 
elektronisk kommunikasjon: ePrivacy Regulation

• Skjerper lovverket for personvern og elektronisk 
kommunikasjon, og er tilpasset GDPR

• Kan overstyre GDPR på flere områder
• Håndtering av cookies
• Tracking (statistikk)

• Ikke vedtatt enda, og blir neppe vedtatt før 25. mai

Pr nå må vi forholde oss til GDPR, men ePrivacy vil på 
et senere tidspunkt tre i kraft.
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EPRIVACY
REGULATION

• Skal forenkle cookie-innstillinger, men skjerpe inn bruken

• Gjør et tydelig skille på type cookies:
• «Ufarlige» system-cookies

• Cookies eller funksjonalitet som eksempelvis sporer deg

• All sporing og måling blir tilnærmet totalforbudt uten 
samtykke

• Standard-innstilling i all programvare skal være å ikke 
tillate sporing

• Type funksjonalitet i nettløsningen vil avgjøre om du 
trenger samtykke
• Statistikk, annonser, remarketing etc vil sannsynligvis kreve samtykke
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DATABEHANDLER-
AVTALE

• Alle eiere av en nettløsning som driftes hos andre 
er ansvarlig for å inngå en databehandleravtale 
med leverandør

• CoreTrek vil klargjøre en databehandleravtale som 
vil bli tilbudt alle våre kunder

• Vi vil sende ut e-post til alle kunder

• Vi anbefaler alle å få dette på plass i god tid før 
25. mai
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SERVER-DRIFT

Vi har heldigvis mye «riktig» allerede:
• Serverne står i Norge (innenfor EU/EØS)

• Vi har høy sikkerhet og «har kontroll» selv – ingen 
andre kan logge seg på

• Vi bruker ikke dataene til noe annet

• Ingen tredjeparter som kan lese data 
– Lav risiko

• Detaljert dokumentasjon blir gjort tilgjengelig
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OPPSUMMERING

• CorePublish er «i rute» med GDPR

• Vårt hostingmiljø og databehandleravtale er i rute 

• Nettside-eiere må selv gjøre en GDPR-

gjennomgang av nettstedet sitt

• Info om databehandleravtale blir sendt ut

• CoreTrek står klar til å bistå 

Referanser: 
• https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/


