Trenger min tannlegevirksomhet personvernombud?
Personvernombud er en ressurs i en virksomhet som har ekspertise på personvern, samt gir råd og
har medbestemmelsesrett vedrørende behandling av personopplysninger. Forordningens regler
vedrørende personvernombud innebærer en betydelig utvidelse i forhold til slik reglene er nå.
Ved innføringen av GDPR blir visse typer virksomheter pålagt å ha personvernombud. Forordningens
artikkel 37 regulerer hvem som må opprette dette. Når det gjelder privat sektor er det bedrifter som
har som hovedvirksomhet å regelmessig og systematisk monitorere personer, og som behandler
sensitive personopplysninger eller opplysninger om straffbare forhold i stor skala, som er pliktige til å
opprette personvernombud.
I henhold til nytt regelverk er de som skal ha personvernombud:
•

Kommune, fylkeskommune og stat

•

De som systematisk overvåker registrerte i stor skala

•

Virksomheter som i stor skala behandler særlige kategorier personopplysninger / «sensitive
personopplysninger» (f.eks. helseopplysninger)

Datatilsynet sin generelle anbefaling er at alle virksomheter oppretter personvernombud, uavhengig
av om de er pålagt å opprette det eller ikke. Dersom ombud ikke opprettes er det anbefalt at
virksomheten kan dokumentere de vurderingene som har blitt foretatt når det kommer til det valget
som er tatt. Dette er særlig viktig der hvor flere tannleger arbeider sammen og på den måten er i
befatning med et større omfang av sensitive personopplysninger.
Når det gjelder hva som helt konkret ligger i «stor skala» har Datatilsynet pr. nå ikke spesifisert dette
noe nærmere. Det er ikke tallfestet noen grense for når man må opprette personvernombud. Det må
dermed foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Datatilsynet har imidlertid uttalt at
«vanlige legekontorer» trolig ikke har behov for personvernombud, og derfor vil heller ikke «vanlige
tannlegekontorer» ha behov for dette. Unntak vil være dersom det er flere tannleger sammen slik at
det behandles særlige kategorier (sensitive) personopplysninger av et større omfang.

Personvernombudets oppgaver
Oppgavene til personvernombudet vil typisk være å påse at virksomheten etterlever
personvernregelverket. En annen viktig oppgave er å gi råd og veiledning til kollegaer vedrørende
problemstillinger knyttet til personvern. Videre vil personvernombudet være bindeledd mellom den
registrerte og de offentlige myndigheter. Personvernombudet skal involveres og konsulteres i
virksomhetens arbeid og befatning med personvern.
For å kunne være personvernombud stilles det blant annet krav til at en innehar faglige
kvalifikasjoner og dybdekunnskap om personvern, videre skal personvernombudet være uavhengig.
For mer informasjon se Datatilsynet sine sider. Lenke?

Hvordan finner vi ut om virksomheten må ha personvernombud?
Det første som må klarlegges er hva som er virksomhetens hovedvirksomhet, dvs. at det må
kartlegges hva som er kjernevirksomheten. For den enkelte tannlegepraksis vil dette normalt sett
være å drive med tannbehandling og med det behandling av pasienter. I sin praksis ligger det naturlig

at tannlegen kommer i befatning med det som går inn under sensitive personopplysninger, fordi
tannlegen er i befatning med den enkeltes helseopplysninger.
Dernest må det kartlegges i hvor stort omfang den enkelte tannlegepraksis behandler
personopplysninger. Omfanget vil i stor grad henge sammen med pasientgrunnlaget, jo flere
pasienter jo flere personopplysninger vil tannlegevirksomheten behandle. Omfanget henger også
sammen med hvor mange tannleger som arbeider på samme sted, i større praksiser vil omfanget
naturlig nok være større enn i de mindre. Dersom omfanget av personopplysninger er stort vil dette
være et moment som taler for at det kan være på sin plass å opprette et personvernombud. Det skal
imidlertid en del til før det er snakk om «stor skala».
Er du usikker anbefales det at du tar kontakt med Datatilsynet for veiledning.

