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Program:

08.30 - 09.00 - Frokost og mingling
09.00 - 09.30 - BankID Norge ved Espen Tokerud forteller om 
produktutvikling i lys av GDPR
09.30 - 10.30 - Kantegas Jens Erik Torgersen gir konkrete 
eksempler og demonstrasjoner
10.30 – Avslutning

WIFI: ThonWifi (åpent nett)







PRODUKTUTVIKLING I LYS
AV GDPR
Espen Tokerud
Senior Prosjektleder, BankID



«Data er den nye oljen»
Mål: å samle mest mulig informasjon om kunden

Dataminimalisme
Dataproporsjonalitet
Mål: å samle en akkurat passe  og begrunnet
mengde informasjon om kunden



Konkurransefortrinn

Virksomheter som stadig må:
• Gjøre reaktive grep etterhvert som 

svakheter viser seg
• Kamuflere at de ikke kjenner regelverket

og hva de egentlig lagrer og bruker det til
• Jobbe på spreng for å møte spørsmål og 

innsiktsbegjæringer fra kompetente sluttbrukere

Kan lamme store deler av organisasjonen

Virksomheter som har:
• Gjort bevisste valg om lagring ut fra veldefinerte

formål
• Rutiner og løsninger for å møte henvendelser 

(alternativt gode svar og en plan)
• En metodikk for  å gjøre gode løpende beslutninger 

rundt lagring av personopplysninger

Kan se framover og bruke energien på nytenkning



«Tre bevissthetsnivåer»

«Vi må få oversikt og beskrive 
det i vilkårene!»

Deltakere:
Ledelse
Jurister

Resultat: økt synlighet av formål, 
men få reelle endringer

«Vi må bli compliant!»

Deltakere:
Ledelse
Jurister

Produktutviklere

Resultat: godt synlige, effektive grep
gjøres. Lite endringer på detaljnivå.

«Vi må endre måten vi tenker 
og jobber på!»

Deltakere:
Ledelse
Jurister

Produktutviklere
Utviklere

UX
Support

...

Resultat: metodikk som er integrert
i daglig arbeidsflyt. Detaljkontroll. 

Innebygget personvern.



Relevans for konkurranse
• Minimumskrav: kunder og sluttbruker velger personvern når de har muligheten

• Nye markeder: produkter som løser GDPR-problemstillinger

• Omdømme: vinne eller opprettholde tillit

• Smitte-effekt: Compliance i tredjepartskomponenter smitter over på kunden

• Energibruk: Organisasjonen kan bruke energien på nyskaping



Eksempelcase fra utdanningssektoren

Grunnsituasjon

Muligheter



Arbeidet med Multi Smart Øving

compliance

Support / salg / 
marked

Styringsgruppe

Lærere og elever

Datatilsynet





Tilleggsinformasjon
Samtykkebasert deling

• Informert

• Eksplisitt

• Frivillig

• Spesifikt

Tilleggsinformasjon



Eksempler fra loggene 

?

?

?



BankID AML
Verktøy mot hvitvasking og terrorfinanisering

Sluttkunden 
identifiserer seg 
ovenfor 
brukerstedet med 
BankID

Brukerstedet 
får.informasjonen
maskinelt eller som 
PDF-rapport

1 3 4

• Politically Exposed Persons (PEP)
• Sanction lists (AML)

Brukerstedet kaller vårt 
API med data fra 
identfisering

2
Data innhentes

• Folkeregistrert adresse



Grep for innebygget personvern
• Ikke lagre i vår tjeneste

• Minimal logging

• Anonymisering

• Ingen lagring av persondata uten samtidig opprettelse av sletterutine

• Datatilsynet ßà Finanstilsynet


