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Big Data er deg 
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Side 6 

• Big Data utfordrer særlig to 
personvernprinsipper: 

 
• Formålsbestemthet: 

Personopplysninger må benyttes 
kun for bestemte formål 

 

• Dataminimalisering: Ikke lagre 
mer data enn nødvendig. Data 
som ikke lenger er nødvendige 
for det angitte formål må slettes 
eller anonymiseres 

 



Bruk av data til nye formål 

• Big Data = gjenbruk av data 

 

• Utfordrer prinsippet om formålsbestemthet 

 

• Vil vi få en utvikling mot svært brede samtykker? 
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Datamaksimalisering 

• Big Data = nytt syn på data 

 

• Verdien ligger i dataenes fremtidige bruksmuligheter 

 

• Dette utfordrer prinsippet om dataminimalisering 

 

• Men hvem vil ønske å slette penger? 
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Utfordring 1: Tap av kontroll 

• Hvilke opplysninger samles inn om meg, av hvem og til 
hvilket bruk? 

 

• Vi blir gjenstand for beslutninger vi ikke forstår og som 
vi ikke har kontroll over 

 

• Marked preget av lite gjennomsiktighet: retten til 
innsyn blir vanskelig å praktisere når vi ikke vet hvem 
som samler inn hva. 

 
“ the time has come for businesses to move their data collection and use 
practices out of the shadows and into the sunlight” 

    FTC Charwoman Edith Ramirez, aug. 2013 

 

 

 





Utfordring 2: Sammenstilling kan avsløre sensitive data 

• Sammenstilling av ikke-sensitive 
data kan gi sensitivt resultat  

 

• Kan frembringe informasjon om: 

• seksuell legning 

• sykdommer 

• politisk overbevisning 

 

• Sensitive data krav på ekstra 
vern. Krav om samtykke hvis 
analyse av de innsamlede 
opplysningene brukes til å 
predikere f.eks helserisiko 

 

 

 



Utfordring 3: Profileringssamfunnet 

• ”Dataenes diktatur”  

 

• Kan befeste fordommer og 
sosial ekskludering 

 

• Beslutninger treffes på feil og 
lite etterprøvbare data 

 

• Mer data ikke nødvendigvis lik 
mer kunnskap, kan også bety 
mer forvirring og flere falske 
positiver 
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Du blir summen av dine spor på nett 
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Utfordring 4: Farvel anonymitet? 

• Gjennom sammenstilling av 
data kan det oppstå risiko for 
reidentifisering 

 

• Er anonyme data mulig i Big 
Data-alderen? 

 

• Anonymisering som metode 
for å redusere 
personvernulemper blir 
mindre virkningsfull. 
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Anbefalinger  

 
for personvernvennlig bruk av Big Data 

 

25.10.2013 Side 15 



 

 

 

 

skaff samtykke  
 

 

eller  

 

 

anonymiser 

25.10.2013 Side 16 



Husk risikovurdering 

Gode rutiner for anonymisering viktig 

 

Kartlegg sannsynligheten for at dataene kan reidentifiseres 

 

Bygg løsninger etter prinsippene for innebygd personvern 
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Åpenhet skaper tillitt 

 

Hvilke data samles inn, fra hvor og til hvilket bruk? 

 

Hvordan funker algoritmen? 
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”With Big Data comes big responsibilities” 
       danah boyd, Microsoft Research 

 

 

 

Takk for meg! 

Catharina Nes 
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