
Innsyn etter GDPR 
artikkel 15
– en praktisk tilnærming basert på egne 
erfaringer
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Litt om meg
• Arkivleder i Eigersund kommune

• Ca 14.800 innbyggere

• Ca 1.100 ansatte

• Utdannet forvaltningsinformatiker

•Kombinasjon av juss, IT og 
samfunnsvitenskap
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Dette er ikke en fasit!
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Denne presentasjonen er på ingen 
måte en fasit for håndtering av 
innsynsforespørsler etter GDPR art. 15, 
men bygger på egne erfaringer, samt 
et forsøk på en tilnærming som 
er praktisk gjennomførbar.



Utgangspunktet

1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om 
vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

a) formålene med behandlingen,
b) de berørte kategorieneav personopplysninger,
c) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i

tredjestater eller internasjonale organisasjoner,
d) dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, 

kriterienesom brukes for å fastsette denne perioden,
e) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysningereller begrensning av 

behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling,
f) retten til å klage til en tilsynsmyndighet
g) dersom personopplysningeneikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene

stammer fra,
h) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte

tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventedekonsekvensene av en
slik behandling for den registrerte.

2. Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha 
rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i forbindelse med overføringen.

3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den 
registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på 
administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte 
anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

4. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
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Utgangspunktet

1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om 
vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

a) formålene med behandlingen,
b) de berørte kategorieneav personopplysninger,
c) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i

tredjestater eller internasjonale organisasjoner,
d) dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, 

kriterienesom brukes for å fastsette denne perioden,
e) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysningereller begrensning av 

behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling,
f) retten til å klage til en tilsynsmyndighet
g) dersom personopplysningeneikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene

stammer fra,
h) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte

tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventedekonsekvensene av en
slik behandling for den registrerte.

2. Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha 
rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i forbindelse med overføringen.

3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den 
registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på 
administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte 
anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

4. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
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Artikkel 15 gir mulighet for innsyn 
i 3 "deler".

Del 1 gjelder informasjon om den 
enkelte behandlingen, og 
omfatter en hel del informasjon, 
jf. punkt a til h



Utgangspunktet

1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om 
vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

a) formålene med behandlingen,
b) de berørte kategorieneav personopplysninger,
c) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i

tredjestater eller internasjonale organisasjoner,
d) dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, 

kriterienesom brukes for å fastsette denne perioden,
e) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysningereller begrensning av 

behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling,
f) retten til å klage til en tilsynsmyndighet
g) dersom personopplysningeneikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene

stammer fra,
h) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte

tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventedekonsekvensene av en
slik behandling for den registrerte.

2. Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha 
rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i forbindelse med overføringen.

3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den 
registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på 
administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte 
anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

4. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
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Artikkel 15 gir mulighet for innsyn 
i 3 "deler".

Del 2 gjelder informasjon hvis 
det overføres personopplysninger 
til en tredjestat eller internasjonal 
organisasjon.



Utgangspunktet

1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om 
vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

a) formålene med behandlingen,
b) de berørte kategorieneav personopplysninger,
c) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i

tredjestater eller internasjonale organisasjoner,
d) dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, 

kriterienesom brukes for å fastsette denne perioden,
e) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysningereller begrensning av 

behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling,
f) retten til å klage til en tilsynsmyndighet
g) dersom personopplysningeneikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene

stammer fra,
h) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte

tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventedekonsekvensene av en
slik behandling for den registrerte.

2. Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha 
rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i forbindelse med overføringen.

3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den 
registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på 
administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte 
anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

4. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
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Artikkel 15 gir mulighet for innsyn 
i 3 "deler".

Del 3 gjelder innsyn i de faktiske 
personopplysningene.



Hva blir det spurt om?
• Hvordan innsynsforespørselen er 

formulert, kan ha betydning for 
hvilke deler det egentlig bes om 
innsyn etter

•Jeg vil ha innsyn etter artikkel
15! - her er egentlig alt det bes
om innsyn I (del 1, 2 og 3).

•Jeg vil ha innsyn i alt dere har
om meg! - her er det egentlig kun
personopplysningene det spørres
etter.
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Hvordan håndtere 
innsynsforespørselen?
• Registrere i ny sak og gi

tilbakemelding
•Standard titler
•Standard gradering
•Standard midlertidig svar

• For å ivareta innsynsbegjærer
(brukeren i sentrum), har
dokumentsenteret en koordinerende
rolle.

•Sjekkliste med hvilke enhetersom
må/bør kontaktes
•Dette gir oss til enhver tid en
oversikt over hvor vi har sjekket, og
hvor vi evt. ikke har sjekket
•Samlet svar tilbake, evt. koordinert
med utsendelser fra
fagsystemer. Innsynsbegjærer
slipper da en rekke ulike svar fra
forskjellige enheter, som fort kan bli
uoversiktlig.
•Uten noen som koordinerer, hva
gjør vi hvis innsynsbegjærerspør
etter status/om vi har funnet alt? 
Har vi selv kontroll?

• De ulike enhetene sitter med ansvar
for å finne eventuelle
personopplynsinger

• All intern korrespondanse
dokumenteres i innsynssaken
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Bekrefter å ha mottatt din henvendelse 
om innsyn i personopplysninger. Vi vil 
nå gå i gang med å sjekke 
hvilke personopplysninger vi 
har registeret om deg. Siden Sandnes 
kommune har mange papirbaserte 
arkiver som må sjekkes, må 
det beregnes noe saksbehandlingstid. 
Vi regner med å kunne gi deg 
svar innen DATO
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Midlertidig svar



Fortalens punkt 63:

Dersom den behandlingsansvarlige
behandler en stor mengde
opplysninger om den registrerte, bør
den behandlingsansvarlige før
informasjonen gis, kunne anmode om 
at den registrerte presiserer hvilke
opplysninger eller
behandlingsaktiviteter anmodningen
gjelder
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Midlertidig svar



Dersom vi får litt mer informasjon om 
hvilken befatning du eventuelt har hatt 
med Sandnes kommune, kan vi gå mer 
rett på sak. Dette gjør at vi raskere kan 
finne frem til eventuelle 
personopplysninger vi har registrert 
om deg.
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Midlertidig svar



Hvordan håndtere 
innsynsforespørselen?
• Sandnes kommunes rutiner sier at

[d]ersom Sandnes kommune får en
innsynsbegjæring i hva kommunen har
registrert om vedkommende, har
kommunen som praksis å gi innsyn i
saksdokumenter etter bestemmelsene
i forvaltningsloven.

• Hva med personopplysninger om 
andre personer?

• Er opplysningene i et offentlig
dokument som det kan gis
innsyn i etter offentleglova, 
gjøres det ikke noe med 
personopplysninger om andre
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Hvordan håndtere 
innsynsforespørselen?
• Utgangspunkt i kommunes

organisasjonskart

• Overordnet kartlegging
tjenesteområde for 
tjenesteområde, som ga til slutt
en overordnet liste

• Kartleggingen gjøres én gang, 
dokumenteres i rutinen, og kan
gjenbrukes

• Gir en god oversikt over hvilke
enheter det kan være aktuelt å 
kontakte

• Alltid mulig å tilføre nye 
enheter/systemer hvis noe
dukker opp underveis

• Ikke nødvendigvis 100% perfekt, 
men vil påstå det er et godt
utgangspunkt.
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Utsending
• Når alt er sjekket, må det sendes til

innsynsbgjærer

•Hovedsakelig via Svarut, men kan
tillate fysisk oppmøte med gyldig
legitimasjon

• Oversendelsesbrevet

•Informere om hvor det har blitt
sjekket?

•Informere om hvor det ble funnet
noe, og hva (vise evt. til vedlegg), og
hvor det ikke ble funnet noe?

•Ikke glem å informere om selve
innsynsforespørselen og svaret:-)

• Hva sendes? Personopplysninger?

•Kun opplysninger vi er 100% sikre
at gjelder den som ber om innsyn. Jo 
mindre informasjon vi får om den 
som ber om innsyn, jo mindre kan vi 
nok sende ut

• Skal alt sendes fra én sak?
•Hele livet samles i én sak– behov
for ROS?

•Mulig å sende noe fra egne
fagsystem?
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Innsyn etter nr. 1
• Opplysninger om de ulike

behandlingene
personopplysningene inngår i

•Hva er en behandling? Ja, si
det...

•Arkivering?

•Søknad om barnehageplass?

•Byggesøknad?

•Elevmappe?

•Søknad om helsetjeneste?

•Har desverre ingen gode
fasitsvar.

• Krever gode protokoller, jf. Art. 30
•Protokoller må utarbeides – det 
er ingen vei utenom. Dette er 
krevende! ...og noe Datatilsynet
nok vil ha fokus på under 
eventuell tilsyn.

• Delvis ivareta i
personvernerklæring?

•Bergen kommune

•Sandnes kommune
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Takk for meg
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