Personvernombudstjenester
Vi tilbyr profesjonelle tjenester som Personvernombud

svw.no

Hvorfor oppnevne
et personvernombud?
Noen virksomheter er pålagt å oppnevne et
personvernombud, men mange velger også
å gjøre dette fordi er en fordel som følge av
”beste praksis” og for å ha en dedikert ressurs
som sikrer etterlevelse av GDPR i hele
virksomheten.

Rollen som personvernombud
kan outsources
Mange virksomheter er pålagt eller ønsker å utpeke et
personvernombud for å sikre etterlevelse av personvernregelverket (GDPR). Det er mulig å velge noen internt,
men i mange tilfeller kan det også være en fordel å sette
ut rollen til en ekstern ressurs.
SVWs dedikerte og erfarne GDPR-advokater tilbyr
profesjonelle tjenester i rollen som personvernombud.

Du er forpliktet til å oppnevne et ombud hvis:
• du er en offentlig virksomhet;
eller
• du utfører aktiviteter som krever
regelmessig og systematisk overvåking
av enkeltpersoner i stor skala;

Hvordan vi kan hjelpe
SVWs tjenester i rollen som
personvernombud leveres av dedikerte
ressurser fra vårt personvernteam.
Vi utfører oppgavene etter en risikobasert tilnærming, hvor vi fokuserer på
hovedområder der personvernrisikoen
er størst, samtidig som vi sikrer en
hensiktsmessig ivaretakelse av også andre
oppgaver hvor risikoen er antatt noe lavere.
I tillegg til å utføre oppgavene som
personvernombud følger vi nøye med på
regelverksendringer og utvikling i praksis,
slik at din virksomhet holdes oppdatert og
kan ta høyde for dette.

eller
• du i din kjernevirksomhet behandler
særlige kategorier av personopplysninger i
stor skala (for eksempel helseopplysninger,
opplysninger om rasemessig eller etnisk
opprinnelse eller religion) eller opplysninger
vedrørende lovovertredelser mv.
Selv om du ikke er forpliktet til å
oppnevne et ombud kan oppnevning av
en dedikert ressurs i denne rollen bidra til
at personvernspørsmål håndteres på en
helhetlig måte og i tråd med GDPR.

Hva gjør personvernombudet?
Personvernombudet har ansvar for å følge
med påvirksomhetens etterlevelse av
personvernregelverket.

Et dedikert kontaktpunkt for
din virksomhet
Hvis du velger å sette ut oppgavene i rollen
som personvernombud til SVWs dedikerte
ressurser vil vi sørge for at din virksomhet
har et fast kontaktpunkt som aktivt
følger opp og bistår i de oppgavene som
virksomheten må sørge for å ivareta.
Personvernombudet vil kunne dra veksler
på vårt brede team av personverneksperter
og fra erfaringene teamkollegaene har
fra samme rolle i andre virksomheter. Vi
sikrer en god prosjektstyring og jobber
proaktivt med p sikre at virksomheten
til enhver tid har relevant informasjonen
om krav, myndighetsforventninger og
regelverksutvikling.

Ombudet har en rådgivende rolle og skal
veilede ledelsen og andre kjerneressurser
for å sikre en god og helhetlig etterlevelse av
personvernregelverket
SVWs mangeårige kompetanse og erfaring på
området bidrar til at din virksomhet kan sikre
GDPR- etterlevelse på en måte som er godt
tilpasset omfanget og kompleksiteten
av bedriftens aktiviteter.

For flere detaljer om hvem som
trenger et personvernombud eller for
å motta informasjon om referanser
kontakt: dpo@svw.no

SVWs personvernombudstjenester
Kjernetjenester

Helhetlig håndtering og
ledelsesrapportering

Tilleggstjenester
•
•
•

•
Oversikt over
behandlingsaktiviteter

•

•
Effektiv etterlevelse og
bistand ved revisjoner

Informasjon, rådgivning
og anbefalinger

Samarbeide med og
kontaktpunkt
for Datatilsynet

Kontaktpunkt for de
registrerte

Roller og ansvar

Vi skaffer oss oversikt over og bistår med virksomhetens oversikter over
behandlingsaktiviteter (protokoller)
Vi vedlikeholder og oppdaterer oversiktene basert på løpende dialog med
og informasjon fra nøkkelressurser

Håndtering og
saksbehandling av avvik

•

Håndtering av
tredjeparter

•
•

Vi kan bistå i gjennomføring og kvalitetssikring av risikovurderinger
Vi kan bistå med vurderinger av når personvernkonsekvensutredninger er
påkrevd og gi råd ved gjennomføringen av disse

Holdningsskapende
arbeid og opplæring

•

Vi gir målrettet informasjon og konkrete råd til nøkkelressurser i
virksomheten
Vi sikrer en proaktiv rådgivning og bidrar til at virksomheten etterlever
GDPR som ledd i sine kjerneoppgaver

Løpende juridisk
rådgivning

•

•

•
•

•
•
•

Vi legger til rette for at Datatilsynet får informasjonen de trenger og har
krav på
Vi rådfører oss med Datatilsynet når det er nødvendig og hensiktsmessig

Vi kan være et dedikert kontaktpunkt for de registrerte
Vi kan gi informasjon til de registrerte ved eventuelle spørsmål
Vi kan bistå i eventuelle klagesaker eller ved andre henvendelser
fra registrerte

•

•
•

•

Vi sikrer at virksomhetens behandlingsaktiviteter er i tråd med regelverket
og gir råd om nye eller planlagte aktiviteter
Vi gjennomfører løpende og regelmessige gjennomganger av aktivitetene,
bistår og sørger for samsvar i tråd med regelverksutvikling og praksis
Vi bistår i forbindelse med interne revisjoner av etterlevelsen i praksis

•

Risikovurderinger og
konsekvensutredninger
(DPIA)

Vi arrangerer kick-off møte og sikre dialog med relevante ressurser for å
forstå virksomheten, virksomhetsområdene og behandlingsaktivitetene
Vi gjennomfører regelmessige statusmøter med relevante ressurser
Vi utfører regelmessig kontroll og leverer årlige statusrapporter til ledelsen

•

Vi kan bistå i vurdering av virksomhetens roller og ansvar (rollen som
behandlingsansvarlig eller databehandler etter GDPR)
Vi kan gi råd og bistå ved organisering av virksomhetens interne rolle
og oppgavefordeling for å sikre en effektiv etterlevelse i praksis

Vi kan bidra til at eventuelle avvik håndteres på en effektiv og god måte i
tråd med de strenge kravene etter GDPR
Vi kan bistå i vurderingen av om avvik er meldepliktig og sikre at avvik
håndteres korrekt både internt og overfor myndighetene samt de registrerte
Vi kan bistå virksomhetens dialog med tredjeparter, herunder
tjenesteleverandører, og sikre etterlevelse av krav til deling av
personopplysninger
Vi kan bidra med databehandleravtaler og sørge for at eventuelle
dataoverføringer til ”tredjeland” (for eksempel ved bruk av skytjenester)
skjer på lovlig måte

•

Vi kan bistå i arbeidet med både utarbeidelse av trenings- og
opplæringsmateriell og med gjennomføring av undervisning og kurs
for interne ressurser

•

Vi kan bistå med nær sagt alle spørsmål vedrørende plikter og oppgaver
etter personopplysningsregelverket

Personvernombud – Kvalifikasjoner og ekspertise
Personvernombudet
skal ha profesjonell
ekspertkunnskap og
erfaring
GDPR artikkel 37(5)
Personvernombudet
skal være underlagt
taushetsplikt

•
•
•

•

GDPR artikkel 38(5)

SVWs personvernteam består av kvalifiserte og topprangerte advokater
Du er sikret et dedikert kontaktpunkt som er personvernspesialist for
teamet ditt
Du vil også få tilgang på andre spesialister der det trengs

SVWs advokater er underlagt lovbestemt taushetsplikt og gjennom
avtalen med oss vil du garanteres at denne etterleves også i rollen som
personvernombud

Uavhengig rådgivning
Personvernombudet
skal ikke motta
instruksjoner om
utøvelsen av oppgavene

Oppdragelsesbrevet vi inngår med deg vil bekrefte vårt diskresjonære
skjønn i utførelsen av personvernombudstjenestene samt spesifisere
avtaleperioden og øvrige relevante vilkår.

•

Ved å utnevne et eksternt personvernombud unngås eventuell konflikt
med interessene som virksomhetens interne ressursser eventuelt vil ha
i tilknytning til behandling av personopplysninger
Identifisering av og god konflikshåndtering er en integrert del av vår
profesjonsutøvelse
Vi gjennomfører konfliktsjekker forut for rådgivning og sikrer løpende
kontroller av dette

GDPR artikkel 38(3)

Hvorfor velge SVWs
Personvernombudstjenester
Vi er rangert som det ledende personvernteamet i Norge i Finansavisens advokatundersøkelse flere år på rad. I tillegg er
teamet en del av vår Teknologi og mediaavdeling som er topprangert av Chambers
and Partners og Legal 500, i tillegg til å være
rangert som #1 i Norge i både Finansavisens
advokatundersøkelse og Prosperas
klientundersøkelse.

•

Våre erfarne teamressurser:
- Er offisielt oppnevnt personvernombud
for flere foretak
- Leder arbeidet med utarbeidelse av
Advokat-foreningens GDPR-veileder
- Leverer noter i Rettsdata til
personopplysningsloven og
personvernforordningen
- Er forfattere av Personvernhåndboken
som er utgitt på Gyldendal
- Har skrevet masteravhandlinger om
personvern
- Har skrevet utredninger for staten og
offentlig sektor om krav til personvern

Hvis personvernombudet har andre
oppgaver kan det ikke
være interessekonflikt
GDPR artikkel 38(6)

•
•

Kontakt oss for
mer informasjon:

Malin Tønseth
Assosiert Partner
malin.tonseth@svw.no

Oslo

Trondheim

Kristiansand

Singapore

Bergen

Stavanger

Tromsø

svw.no

