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Eksempler på bistand innen 
fagområdet personvern

A. Kartlegging av virksomhetens 
behandling av personopplysninger, 
inkludert vurdering av juridisk 
behandlingsgrunnlag 
 

B. Veiledning om plikter ved oppstart av 
behandling av personopplysninger, 
eksempelvis informasjon til den 
registrerte 

C. Gap-analyse, en vurdering av 
virksomhetens etterlevelse av 
personvernregelverket 

D. Evaluering av virksomhetens 
internkontroll for behandling av 
personopplysninger 

E. Risikoanalyse

F. Evaluering av virksomhetens 
informasjonssikkerhet 

G. Krav til sletting – hvilke regler gjelder  
for din virksomhet? 

H. Dialog med Datatilsynet  

I. Overføring av personopplysninger til 
utlandet, inkludert Binding Corporate 
Rules (BCR) 

J. Bruk av databehandler og utarbeidelse 
av databehandleravtale 

K. Kartlegging av behandleransvar, 
evaluering av felles behandleransvar 

L. Bruk av skytjenester 

M. Overvåking/kontroll av ansatte, 
eksempelvis bakgrunnssjekk, bruk av 
overvåkningskamera og innsyn i e-post

N. Gjenbruk av personopplysninger 

O. Kompetanseheving – deltakelse på 
Deloittes European privacy academy i 
Brussel 

P. Bruk av kundeprofiler  

Q. Samtykke som behandlingsgrunnlag  

R. Krav til avviksmelding  

S. Personvernombud  

T. Søknad om konsesjon til Datatilsynet  

U. Melding om behandling til Datatilsynet

Våre tjenester faktureres per time eller 
avtalt pris. 

Deloittes bistand innen 
personvern
Deloitte kan bistå din virksomhet med å få mest mulig ut av virksomhetens 
personopplysninger, samtidig som at du kan føle deg trygg på at kravene i 
personvernregelverket etterleves. Deloitte kan også bistå din virksomhet med  
å gjøre etterlevelse av personvernregelverket til et konkurransefortrinn. 



Deloittes personvernsjekk
Alle virksomheter som behandler 
opplysninger om eksempelvis ansatte 
eller kunder må forholde seg til 
personopplysningsloven. Person-
opplysningsloven gir en rekke føringer 
på hvordan personopplysninger skal 
behandles, eksempelvis stilles det 
krav til behandlingsgrunnlag, planlagte 
og systematiske rutiner for hvordan 
personopplysningene behandles, sletting, 
informasjon til den registrerte, gjenbruk av 
personopplysninger, bruk  av kundeprofiler, 
melde- og konsesjonsplikt og bruk av 
databehandler (eksempelvis skytjenester). 

Deloittes personvernsjekk tar en 
overordnet evaluering av din virksomhets 
behandling av personopplysninger 
til en fast avtalt pris betinget av type 
virksomhet. Sjekken inkluderer et 
oppstartsmøte, overordnet gjennomgåelse 
av virksomhetens rutiner for behandling 
av personopplysninger og en enkel 
rapport hvor våre resultater presenteres i 
fargekoder. 

Deloittes personvernsjekk vil også være et 
godt utgangspunkt for videre bistand, om 
nødvendig. 

Utarbeidelse av databehandleravtale

a. Standard 
Utarbeidelse av standard 
databehandleravtale, fastpris 7.000 eks. 
mva. Inkludert er 1 times forberedende 
arbeid (informasjonsinnhenting) samt 
ferdigstillelse av databehandleravtale.  

b. Avansert (skreddersøm) 
Utarbeidelse av avansert 
databehandleravtale (skreddersøm), 
fast pris 15.000 eks. mva. Vårt 
honorar inkluderer et forberedende 
møte, begrenset til 1 time, for 
informasjonsinnhenting. Vårt honorar 
inkluderer også godkjenning av utkast 
før ferdigstilling. 



Personvernombud
Når EUs personvernforordning erstatter 
dagens regelverk mai 2018, vil dette 
medføre strengere og mer omfattende 
krav til virksomhetens kontroll over egen 
behandling av personopplysninger. 

For å sikre virksomhetens egenkontroll ved 
behandling av personopplysninger, vil den 
nye forordningen gjøre det obligatorisk for 
visse virksomheter å ha personvernombud. 
Dette er i motsetning til dagens regelverk, 
hvor personvernombud er en frivillig 
ordning.

Et personvernombud har et uavhengig 
kontrollansvar med at virksomheten 
følger lover og regler som gjelder ved 
behandling av personopplysninger. Et 
personvernombud kan være en ansatt 
i virksomheten, eller virksomheter 
kan bruke eksterne ressurser som 
personvernombud. 

Deloitte kan være personvernombud for 
din virksomhet. Kontakt oss for betingelser. 

Helpdesk personvern – verdifull 
service for virksomhetens 
personvernansvarlig
Behandler din virksomhet 
personopplysninger i henhold til lovens 
krav? Er din virksomhet forberedt på 
skjerpede krav i ny personvernlovgivning? 
Trenger du en profesjonell 
diskusjonspartner innenfor personvern? 

Ny personvernlovgivning stiller strengere 
krav til håndtering av virksomhetens 
personopplysninger. Deloittes rådgivere 
har spisskompetanse innenfor all 
behandling av personopplysninger, både i 
Norge og globalt. Vi gir blant annet råd om; 

 • Personopplysningslovens krav til 
internkontroll for behandling og sikring av 
personopplysninger

 • Hvordan bruke de opplysningene du 
allerede har registrert

 • Overføring av personopplysninger til 
utlandet

 • Bruk av skytjenester

 • Sletting av personopplysninger

 • Deloittes Helpdesk personvern åpner for 
enkel og direkte kontakt med Deloittes 
eksperter. Vi tilbyr abonnentstjenester og 
rabatterte priser for personvernombud. 



Bakgrunnssjekk
Feilansettelser kan potensielt påføre 
bedriften både sikkerhets- og 
omdømmerisiko, samtidig som det koster 
mye tid og ressurser både for bedriften 
og ledelsen. Det er derfor avgjørende å 
investere i en grundig ansettelsesprosess. 
En bakgrunnssjekk innebærer 
kontroll av søkeren, samt behandling 
av en rekke personopplysninger i 
evalueringsfasen. Ved gjennomføring av 
en bakgrunnssjekk er det derfor fort gjort 
å bryte blant annet arbeidsmiljøloven og 
personopplysningsloven. 

Deloitte kan bistå virksomheten gjennom 
hele prosessen med å implementere 
rutiner for bakgrunnssjekk og sørge 
for at alle juridiske og praktiske forhold 
som virksomheten må ta stilling til blir 
ivaretatt. Hovedelementer i vår bistand 
vil eksempelvis være behovskartlegging 
og implementering av rutiner for 
gjennomføring av bakgrunnssjekk. 

Hvorfor velge tjenester fra Deloitte?
Lokal tilhørighet med global rekkevidde
Deloitte har et nettverk av personvern-
eksperter i store deler av verden som står 
klare til å hjelpe deg med din problem-
stilling. Vi har inngående kunnskap i lokale 
 regelverk og forbrukernes oppfatninger, 
noe som gir oss muligheten til å gjennom-
føre arbeidet vårt både profesjonelt og 
kostnadseffektivt – uansett hvor bedriften 
din befinner seg.

Allsidige ekspertteam
Personvern har ikke bare med etterlevelse 
av lovverket å gjøre, og det er mer enn et 
IT-problem. Personvern krever et sammen-
satt team med individuelle egenskaper og 
kunnskap kombinert med variert innsikt og 
erfaring. Våre eksperter har bred erfaring 
fra blant annet ledelse, juss, IT, risiko og 
sikkerhet og HR-ekspertise.

Rådgivning og langsiktig partnerskap
Vi forstår ditt behov for å få både 
pragmatiske og handlekraftige råd.  
Våre anbefalinger gis for å kunne 
gjennomføres og vi hjelper gjerne med  
å implementere dem.



Bjørn Ofstad 
Director/advokat i Deloitte Legal
tlf: 928 00 216
bofstad@deloitte.no

Bjørn har jobbet med personvernrettslige problemstillinger 
i Deloitte siden 2007, og før dette som juridisk rådgiver i 
Datatilsynet. Bjørn bistår norske og internasjonale virksomheter, 
i privat og offentlig sektor, med personvernrettslige 
problemstillinger som plassering av behandleransvar, evaluering 
av behandlingsgrunnlag, sletting av personopplysninger, samtykke, 
gjenbruk av personopplysninger, dialog med Datatilsynet, 
personvernombud og håndtering av databehandlersituasjoner.

Petter Schjelderup 
Manager/advokat i Deloitte Legal
tlf: 958 82 176
pschjelderup@deloitte.no 

Petter har mer enn seks års erfaring med personvernrettslige 
problemstillinger fra privat og offentlig sektor. Han har bred 
kompetanse innenfor personvern og bistår daglig norske og 
internasjonale klienter med personvernrettslige problemstillinger 
som overføring av personopplysninger til utlandet, kontroll 
av virksomhetens ansatte, vurdering av behandlingsgrunnlag, 
personvernombud, utarbeidelse av databehandleravtale, melde- 
og konsesjonsplikt og gjenbruk av personopplysninger.

Bjørn Jonassen
Partner i Risk Advisory, Deloitte
tlf: 992 27 420
bjojonassen@deloitte.no

Bjørn er tjenesteleder for Deloitte Cyber Risk Services, med 
betydelig erfaring på informasjonssikkerhet og arbeid både som 
rådgiver og revisor. Bjørn har et helhetlig fokus på risiko. Hans 
tilnærming og erfaring gjør at han snakker godt med kundene 
uavhengig av deres teknologiske erfaring. Bjørn har flere 
sertifiseringer på sikkerhetsledelse og -revisjon, og har erfaring fra 
bl.a. finansbransjen, kraft og energi, transport og offentlig sektor.

Knut Håkon Tolleshaug Mørch
Director i Risk Advisory, Deloitte
tlf: 970 42 004 
kmorch@deloitte.no

Knut Håkon har jobbet med informasjonssikkerhet siden 1999.  
De siste årene har han hjulpet virksomheter å få oversikt 
over hvilke utfordringer de står ovenfor i forhold til å sikre 
virksomhetens informasjon, og hjelpe dem med å ta gode valg for 
å redusere risikoen. Dette har omfattet både mindre offentlige 
organisasjoner til samfunnskritisk infrastruktur i Norge, og i 
tillegg bistått norske offentlige virksomheter med å håndtere 
informasjonssikkerhet mot noen av verdens største leverandører 
av både IT-tjenester og finansielle tjenester.

Ta kontakt for en uforpliktende  
samtale og pristilbud
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