Behandling av personopplysninger på grunnlag
av berettiget interesse
Å behandle personopplysninger på grunnlag av den behandlingsansvarliges berettiget interesse
er praktisk og et langt bedre grunnlag å håndtere enn f.eks. samtykke. Derfor er dette et
«populært» grunnlag, men det er et komplisert grunnlag og ikke alltid så enkelt å vurdere om
man kan bruke dette grunnlaget. Her er en oversikt over hvordan en vurdering av om
«berettiget interesse» kan benyttes som grunnlag for behandling av personopplysninger.
Følgende bør gjøres ved en vurdering av om berettiget interesse kan benyttes som grunnlag for
behandling av personopplysninger:
1. Vurdere om det foreligger «berettiget interesse», dvs. har virksomheten en interesse
(fordel) i å behandle opplysningene? Normalt er dette svaret positivt, siden bl.a. det å drive
forretningsvirksomhet og sikre omsetning er en berettiget interesse. Merk at den
berettigede interessen må være lovlig, reell og klart definert på forhånd (dvs. før
personopplysningene samles inn).
2. Er behandlingen av personopplysninger nødvendig for formål knyttet til de(n) berettigede
interessen(e)? Dvs. hvor viktige er fordelene med behandlingen?
3. Hvilke personvernkonsekvenser har behandlingen? (Type og omfang av opplysninger,
tidsperiode for behandlingen, hvilke registrerte (dvs. personer) gjelder opplysningene?
4. Kan det gjøres tiltak for å redusere konsekvensene av behandlingen? (Færre eller mindre
inngripende opplysninger, behandle kortere tid, anonymisere opplysningene mv.)
Mens punkt 1 og 2 ovenfor er
absolutte krav, dvs. de må
foreligge, så er tiltakene for å
redusere konsekvensene av
behandlingen (punkt 4)
forhold som kan påvirkes og
som igjen har betydning for
personvernkonsekvensene
(punkt 3). Dette gjør det
mulig å tilpasse
behandlingen slik at denne
blir lovlig. Dette er forsøkt
illustrert i figuren til høyre.
Så må resultatet av punkt 1
og 2 (de berettigede
interessene) vurderes mot konsekvensene av behandlingen korrigert med tiltak for å redusere
konsekvensene (punkt 3 og 4). Blir konklusjonen av vurderingen at personvernet til de registrerte må
gå foran interessene, dvs. personvernet må veie tyngre enn interessene for den som behandler
personopplysningene, kan ikke behandling skje (om man da ikke finner et annet grunnlag).
Husk at vurderingen av berettiget interesse må dokumenteres, dvs. det bør skrives ned vurderingen
som er gjort, slik at denne er tilgjengelig til senere.

