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Sjefskonsulent

Pluss nyttige verktøy til å lette brukeropplevelsen og samtidig løse problemer med 
Personvernforordningen (GDPR)



OpenID Connect for å løse GDPR …

Agenda:
1) Hva kan vi løse av GDPR-krav
2) OpenID Connect og OAuth2
3) OAuth2 roller
4) Eksempel på authorization forespørsel
5) Utvidelser for å støtte GDPR-krav
6) Arkitekturskisse
7) Rask autentisering – BankID xID
8) Spørsmål

Det er lov å stille spørsmål under veis



Personvernforordningen - GDPR



Hva kan vi løse av GDPR-krav (med denne 
arkitekturen) – del 1

• Redusere risiko for web-baserte applikasjoner.
• Spørre bruker om lov først! Samtykke før utlevering av 

personopplysninger.
• Sporbarhet. Hvem har fått opplysninger og når.
• Personopplysninger kun når det er bruk for dem.
• Programvaren skal sørge for at personopplysninger er 

korrekte og oppdaterte.
• Bruker kan administrere egne opplysninger før de 

overleveres.



Hva kan vi løse av GDPR-krav (med denne 
arkitekturen) – del 2

• Applikasjon kan presentere sine hensikter og vilkår for bruk av 
personopplysninger før samtykke innhentes.

• Lagring av nødvendige opplysninger på servere uten 
eksponering på åpent nett.

• Adkomst til ressurser kun gjennom signerte tokens

•Mulighet for anonymisering eller pseudonymisering.

• Portabilitet gjennom overføring av liste over egenskaper.

• Ett sted å løse dataportabilitet.

• Arkitektur som håndhever kravene – privacy by design



OpenID Connect og OAuth2



OpenID Connect (OIDC)

• Internasjonal standard.
• Brukerfokusert tilgangsstyring.
• Client applikasjon kan få et id_token med personidentitet.
• Client kan kalle userinfo for ytterligere opplysninger.
• OpenID Connect er en påbygning på OAuth2.
• OAuth2 tar hånd om autorisasjonene
• OAuth2 er en brukersentrert tilgangsstyring.



OAuth2 roller



Sender bruker/nettleser til OpenID Connect
https://oidc.bankidapis.no/auth/realms/preprod/authorize
?client_id=Client1234
&redirect_uri=https://test.kantega.no/test/
&response_mode=form_post
&response_type=code
&login_hint=XID
&scope=openid+nnin+address+phone
&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3nt6[…]0SZL-
&nonce=636555119274111204.[…] JmZGYtOGI3M2FlYTFkODcz

https://preprod.bankidapis.no/oidc/oauth/authorize


Standard authorize flyt i OAuth2 og OIDC
Authorize request

Authenticate
Consent

Authorized

Consent-dialog kan utvides med:
• Samtykkeerklæring fra applikasjonen (vilkår for bruk av 

personopplysninger).
• Visning og egen administrasjon av opplysninger.
• Lenke til visning av historikk fra tidligere samtykker.
• Til slutt – krysse av hvilke opplysninger (scope) som skal 

deles.



OpenID Connect sentrale begreper

1) Tokens: id_token, acccess_token, refresh_token
2) Claims: Egenskaper lagret I token
3) UserInfo: REST API for å hente

personopplysninger
4) Introspect: REST API for å validere

access_token-



CRUD – create read update delete



Må bruker identifisere seg hver gang?

Kilde: http://spiqy.com/how-a-discount-coupon-for-iolo-saved-my-pc/



Ja, men brukeropplevelsen kan bli god i de fleste tilfeller.

Kilde : https://bizfluent.com/how-8178197-write-professional-letter-answer-complaint.html



Ny løsning for gjenkjenning fra BankID utviklet av Knowit og Kantega



xID bruksområder
• Personlig tilpasning nettavis, nettbutikk, …
• Opprettelse av kunde med epost, telefon og adresse.
• Betaling med småbeløp.
• Reduksjon av personopplysning i app (GDPR)
• Opprettes med vanlig BankID autentisering og er 
• kjapp (ett eller null klikk), 
• trygg (benytter BankID første gang, deretter 

gjenkjennes enheten) og 
• enkel innlogging (aldri mer glemte passord). 



Egenskaper ved xID
• Trygt alternativ til brukernavn og passord
• xID lar deg fylle ut skjemaer på 1-2-3
• Egen hjemmeside for administrasjon av din xID

• xID bruker flere sikkerhetsmekanismer for å være trygg på at 
informasjonskapselen som forteller hvem du er, ikke har blitt kopiert, 
flyttet eller stjålet fra din enhet. 
• xID er derfor tryggere enn vanlige "husk-meg" funksjoner



Ny løsning for gjenkjenning fra BankID utviklet av KnowIT og Kantega



Demoer med kommentarer.





IT-løsninger kundene ikke klarer seg uten!


