
 

 

INF 1050  

UKEOPPGAVER 13: PERSONOPPLYSNINGSLOVEN  
______________________________________________________  

  

Innledning: Hensikten med denne oppgaven er å øve deg på å ta stilling til en del praktiske  
og  konkrete  spørsmål  vedrørende  etterlevelse  av  personopplysningsloven.  Noen  av  
spørsmålene krever klare svar, andre kan være gjenstand  for diskusjon.  Er du usikker, må  
du i) angi hva du konkret er usikker på og ii) angi hvilke forutsetninger du legger til grunn  
for svaret.  
  
Arbeid med  oppgaven  krever  aktiv  bruk  av  lovteksten  i  Personopplysningsloven  (Gå  til  
http://www.lovdata.no , og let!)   
  
Fotnotene i teksten er referanser til svar på oppgavene som blir lagt ut neste uke som vanlig.   
_____________________________________________  
  
Du er styremedlem i en forening eller interesseorganisasjon som drives på fullstendig ideell  
basis, det betyr bl.a. at organisasjonen ikke har noen lønnede ansatte. Siden du har litt greie  
på  IT,  har  du  fått  ansvaret  for  det  datamaskinbaserte medlemsregisteret.  Du  har  lært  på  
INF1050  at  personopplysningsloven  gjelder  siden  det  her  dreier  seg  om ʺbehandling  av  
personopplysningerʺ,  og  du  kan  derfor  legge  dette  til  grunn  for  din  håndtering  av  
problemene nedenfor.  
  
Medlemsregisteret  inneholder  følgende  opplysninger  om  hvert  enkelt  medlem:  
Medlemsnummer, fullt navn, adresse med postnummer og poststed, eventuell epost‐adresse  
(frivillig),  medlemsnummer  til  ektefelle/samboer,  utestående  krav  på  kontingent,  kjønn,  
fødselsdato, statsborgerskap, yrkesfaglig bakgrunn (frivillig). Koblingen til ektefelle/samboer  
er  av  interesse  for  å  kunne  kreve  inn  redusert  husstandskontingent  og  sende  bare  ett  
medlemsblad  til  en  husstand.  Kjønn,  fødselsdato  og  statsborgerskap  er  av  interesse  for  å  
kunne  utarbeide  interessante  statistikker  om medlemsmassen. Yrkesfaglig  bakgrunn  er  av  
interesse for å kunne finne fram til medlemmer med spesiell kompetanse som kan komme til  
nytte i foreningsarbeidet.  
  
1)  Har  foreningen  etter  loven  adgang  til  å  lagre  alle  disse  opplysningene  i  
medlemsregisteret  dersom  de  innhenter  samtykke  fra  hvert  medlem?  Er  det  
opplysninger som er så sensitive at samtykke ikke kan gis?i 
   
2)  Hva  skal dette  samtykket  bestå  i?ii 
 Hvordan  kan  du  i  praksis  lettest  sørge  for  å  få  
dette samtykket?iii 
  
3)  Må foreningen ha en såkalt behandlingsansvarlig?iv Må det i så fall være deg?v  
4)  Må foreningen ha en skriftlig dokumentasjon av systemet, informasjonssikkerhet og  
tilgangskontroll? vi   
Hvordan kan i så fall en slik dokumentasjon se ut?vii 
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5)  Hvilke(n) offentlig myndighet(er) har adgang til å kontrollere at lovens krav til  
medlemsregisteret og rutinene rundt dette er tilfredsstilt?viii 
   
Copyright © Institutt for informatikk 2008  
  
6)  Hvis lovens krav skulle vise seg ikke å være oppfylt, hvem kommer da ʺi heisenʺ?ix  
Kan dette medføre strafferettslig ansvar?x  
7)  Kan et medlem av foreningen nekte å stå oppført i medlemsregisteret, eller forlange å  
bli slettet fra det?xi 
  
8)  Kan et medlem av foreningen forlange å få innsyn i de opplysningene om seg selv  
som ligger lagret i registeret?xii 
 Er det noen regler for hvor raskt slike henvendelser  
skal besvares?xiii 
  
  
Det hender at medlemmer melder seg ut, eller at de blir strøket på grunn av manglende  
betaling av kontingent. Foreningen ønsker å beholde disse medlemmene i  
medlemsregisteret, men da med et flagg som viser at et medlem er utmeldt. Hensikten er å  
lettere kunne lage statistikker over inn‐ og utmeldinger og gjeninnmeldinger. Dessuten  
foreligger det planer om å sende henvendelser til utmeldte medlemmer, med oppfordring  
om å gå inn i foreningen igjen.  
  
9)  Har foreningen adgang til å beholde utmeldte medlemmer i registeret på denne  
måten?xiv   
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