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«I forbindelse med den nye personvernforordningen 

(GDPR) skal vi gå i gang med å makulere hele vårt 

personalarkiv i papir. Nå finner vi personalmapper 

helt tilbake til 1945. Kan de eldste av disse være av 

historisk interesse, eller er det bare å kaste?»

«I anledning GDPR er vi usikre på hvordan vi nå skal 
trekke linjen mellom data som ansatte har krav på å 
få slettet, og data som har en historisk verdi. 

«I forbindelse med kommende endringer i 
personvernlovgivning gjennomgår vi alle våre rutiner for 
dokumentlagring og behandling av personopplysninger.. 

«Vi lurer litt på hvordan vi skal forholde oss til 
personalmapper i GDPR sammenheng.»



«Trusselen er ikke først og fremst 
personvern, men den til enhver tid 
manglende forståelsen av arkivenes 
uerstattelige verdi, betydning og makt 
i samfunnet»

Riksarkivar Inga Bolstad, mai 2018

Foto: Koji TSUDA. Samisk arkiv/Arkivverket.



GUIDANCE ON DATA PROTECTION FOR ARCHIVE SERVICES -
EAG guidelines on the implementation of the General Data Protection Regulation in the 

archive sector

Møte I EAG 19-20. september 2019 i Helsinki

Mål. Denne veiledningen er ment å gi 
grunnleggende informasjon og praktisk 
veiledning til arkivarer om de særlige 
utfordringer som knytter seg til bruken 
av personvernforordningen i 
arkivsektoren.

Målgruppe. Denne veiledningen retter 
seg mot offentlige og private  
institusjoner som oppbevarer arkiv,
dvs. dokumentasjon som skal bevares 
permanent. Den retter seg ikke bare  
mot nasjonale eller statlige  
arkivinstitusjoner, men også mot  
regionale og kommunale arkiver,  
museer, biblioteker, stiftelser og andre 
offentlig og private enheter som 
bevarer arkiver.



Artikkel 6 
Behandlingens lovlighet

1. Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er 
oppfylt: 

a) den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett 
eller flere spesifikke formål, 

b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, 
eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, 

c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den 
behandlingsansvarlige, 

d) behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk 
persons vitale interesser, 

e) behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller 
utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, 

f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som 
forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den 
registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever 
vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn. 



Arkivering i
allmennhetens interesse

• Offentlige myndigheter eller offentlige eller
private organer som oppbevarer fortegnelser
av offentlig interesse, bør være tjenester som i
henhold til unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett har en rettslig
forpliktelse til å innhente, bevare, 
vurdere, organisere, beskrive, 
kommunisere, fremme, spre og gi
tilgang til fortegnelser av varig verdi i
allmennhetens interesse. 



Arkivformål

• Utkast til lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver 

• § 1. Lovens formål

• (1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal 
kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som 
rettsstat og demokrati.

• (2) Loven skal særlig legge til rette for å

• a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse

• b) drive forsvarlig offentlig virksomhet

• c) fastsette, fremme og rettigheter og andre rettskrav

• d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende 
samfunnsforhold

• e) legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning

• f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur.

Norsk olje- og gassarkiv – Personalkurv på Ocean Traveler 1966/1967
SAST/A-101917/E/Ea/L0020 Pa 1512 - Esso Exploration and Production Norway 



Arkivformål i allmennhetens interesse

Medlemsstatene bør også ha rett til å 
fastsette at personopplysninger kan 
viderebehandles for arkivformål, f.eks. for 
å framlegge spesifikk informasjon om 
politisk atferd under tidligere totalitære 
regimer, folkemord, forbrytelser mot 
menneskeheten, særlig holocaust, eller 
krigsforbrytelser. 

Fortaletekst 158

Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv,

RA/RAFA-3309/U 41B/10/41-10-5 img343 Tyske arkiver, Reichskommissariat, Bildarchiv



1. Personopplysninger skal

a) behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, 
rettferdighet og gjennomsiktighet»), 

b) samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som 
er uforenlig med disse formålene; viderebehandling for arkivformål i allmennhetens interesse, for 
formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål skal i samsvar med artikkel 89 
nr. 1 ikke anses som uforenlige med de opprinnelige formålene («formålsbegrensning»), 

c) være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for 
(«dataminimering»), 

d) være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at 
personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller 
korrigeres («riktighet»), 

e) lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for 
formålene som personopplysningene behandles for; personopplysninger kan lagres i lengre perioder dersom 
de utelukkende vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig 
eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, forutsatt at det gjennomføres 
egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i henhold til denne forordning for å sikre de registrertes 
rettigheter og friheter («lagringsbegrensning»), 

f) behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot 
uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske 
eller organisatoriske tiltak («integritet og fortrolighet»). 

Artikkel 5 - Prinsipper for behandling av personopplysninger



Garantier og unntak ved behandling for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål

knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål (art.89)

Nevnte garantier skal sikre 
at det er innført:

tekniske og 
organisatoriske tiltak

prinsippet om 
dataminimering 
overholdes

kan omfatte 
pseudonymisering

sikre den registrertes 
rettigheter og friheter

1. Behandling for arkivformål i 

allmennhetens interesse, for formål 

knyttet til vitenskapelig eller historisk 

forskning eller for statistiske formål skal 

omfattes av nødvendige garantier i 

samsvar med denne forordning for å 

sikre den registrertes rettigheter og 

friheter. 



Artikkel 6 
Behandlingens 
lovlighet 

• 6.1.e) behandlingen er nødvendig for å 
utføre en oppgave i allmennhetens 
interesse eller utøve offentlig myndighet 
som den behandlingsansvarlige er pålagt, 

• 3. Grunnlaget for behandlingen nevnt i
nr. 1 bokstav c) og e) skal fastsettes i

• a) unionsretten eller

• b) medlemsstatens nasjonale rett som
den behandlingsansvarlige er underlagt. 

Billedbladet NÅ RA/PA-0797/U/Ua/L0033/0508



Personopplysningsloven §§ 8 og 9 –

Gir adgang til å behandle 
personopplysninger i allmennhetens 
interesse

• § 8.Behandling av personopplysninger for 
arkivformål i allmennhetens interesse, formål 
knyttet til vitenskapelig eller historisk 
forskning eller statistiske formål 

• Personopplysninger kan behandles på 
grunnlag av personvernforordningen artikkel 
6 nr. 1 bokstav e dersom det er nødvendig for 
arkivformål i allmennhetens interesse, formål 
knyttet til vitenskapelig eller historisk 
forskning eller statistiske formål. 
Behandlingen skal være omfattet av 
nødvendige garantier i samsvar med 
personvernforordningen artikkel 89 nr. 1.

SAST/A-101956/U/Ua/L0010
Pa 1536 - Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager



§ 24. Behandling av personopplysninger for 
arkivformål i allmennhetens interesse

(1) Nasjonalarkivet, kommuner, fylkeskommuner og offentlig eide arkivinstitusjoner kan 
være behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for arkivformål i 
allmennhetens interesse. Også andre virksomheter kan ha slikt behandlingsansvar når 
dette er godkjent av Datatilsynet i samsvar med personvernforordningen artikkel 36 nr. 5. 
Nasjonalarkivet skal veilede slike andre virksomheter om spørsmålet. Før Datatilsynet 
treffer vedtak, skal det innhentes uttalelse fra Nasjonalarkivet.



Arkivverkets
høringssvar til ny
arkivlov

Arkivverket støtter forslaget om at arkivloven fastsetter 
behandlingsgrunnlag for behandling av 
personopplysninger hos Nasjonalarkivet, kommuner, 
fylkeskommuner og offentlig eide arkivinstitusjoner som 
skjer for arkivformål i allmennhetens interesse. 

«Arkivformål i allmennhetens interesse» er først og 
fremst et arkivfaglig begrep, og Nasjonalarkivet, ikke 
Datatilsynet, bør være godkjenningsmyndighet for andre 
virksomheter som behandler personopplysninger for 
arkivformål i allmennhetens interesse. 

Arkivverket mener man bør være kritisk til innføring av 
nye reguleringer i arkivloven på et allerede innfløkt 
område. 



Unntak

• Når personopplysninger behandles for arkivformål i allmennhetens interesse, kan 
det i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett fastsettes unntak fra 
rettighetene nevnt i artikkel 15, 16, 18, 19, 20 og 21 (...).

• Informere den registrerte personen om behandlingen, hvis opplysningene ikke
ble hentet inn av vedkommende(14)

• Retten til innsyn i egne opplysninger (15)

• retten til retting (16)

• Rett til å bli glemt/sletting (17)

• Retten til å  begrense behandlingen (18)




