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”Who controls  the past controls the future. 

Who controls the present controls the past.”  
- George Orwell, 1984 
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Forord 
 

Denne masteroppgaven er den avsluttende eksaminasjonen for den toårige mastergraden For-

valtningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Mastergraden er en påbygging av bachelor-

graden Demokrati og Rettigheter i Informasjonssamfunnet som gikk over tre år. Gjennom de 

tilsammen fem årene har jeg lært mye om forskjellige temaer innenfor forvaltningsinforma-

tikk, og jeg finner faget meget interessant og dagsaktuelt. De siste to årene har fokuset ligget 

på å forberede meg til masteroppgaven, med hensikt å kunne gjennomføre et selvstendig 

forskningsprosjekt som viser blant annet viser metodisk bevissthet og teoretisk innsikt. 

 

Forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig område som tar for seg det samfunnsfaglige, tekno-

logiske og juridiske aspektet ved rettigheter i informasjonssamfunnet. Den digitaliserte hver-

dagen krever forståelse og innsikt i den juridiske rammen som ligger rundt de digitale platt-

formene og funksjonene. Facebook er det mest populære nettsamfunnet i verden pr i dag, og 

jeg ser det som en stor gevinst for meg selv og andre at en case-studie av Facebook sin per-

sonverninformasjon finner sted.  

 

Å skrive denne oppgaven har vært en interessant og læringsrik prosess. Bak oppgaven ligger 

en mengde timer med skriving, hardt arbeid, diskusjoner og gjennomgang av litteratur. Det 

har vært en positiv opplevelse med en bratt læringskurve og stor utvikling. Forståelsen for 

forskningsprosjekter har vokst, og jeg er nå mer forberedt på å møte andre omfattende oppga-

ver i fremtiden.  

 

Jeg vil takke min veileder Dag Wiese Schartum for rask og konstruktiv tilbakemelding gjen-

nom hele prosessen. Jeg vil også takke medstudenter, venner og familie for gode diskusjoner, 

motivasjon og støtte.  

 

God lesning! 

 
 

Oslo, mai 2017 
 

Anniken Løvstad Hole 
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Sammendrag 
 

Facebook er ansett som det mest populære nettsamfunnet på verdensbasis. Facebook tilbyr 

tjenester og funksjoner som tillater mennesker å kommuniserer og dele innhold med hverand-

re over lange avstander. Det er nærmere 2 milliarder månedlige aktive brukere på Facebook, 

noe som videre betyr en enorm mengde data-utveksling daglig. 

 

I denne oppgaven har konsentrasjonsmomentet ligget på å besvare tre forskningsspørsmål 

som alle har med Facebook og personvern å gjøre. Oppgaven tar for seg personverninforma-

sjonen til Facebook og sammenligner innholdet med reglene i EUs personverndirektiv 

(95/46/EF), samt reglene om informasjonsplikt i General Data Protection Regulation (GDPR). 

Det er Facebooks Erklæring om plikter og rettigheter jeg har lagt mest vekt på ved vurdering 

av samsvar med de aktuelle rettskildene. Grunnen til dette er at erklæringen utgjør avtalen 

mellom Facebook og den registrerte med henhold til blant annet behandling av personopplys-

ninger. I tillegg har jeg sett på tre europeiske tilsynsmyndigheter sine erfaringer med å føre 

tilsyn med Facebook Ireland Limited, vedrørende temaet personvern. 

 

Forskningsopplegget utført i denne oppgaven har gitt interessante resultater. Det viser seg at 

det er mange sammenhenger mellom de temaene de tre tilsynsmyndighetene har ført tilsyn 

med, og de funnene jeg har kommet frem til gjennom egne analyser og vurderinger av Face-

books personverninformasjon. Facebook har forbedringspotensialer når det kommer til å in-

formere om personvern. Det blir spennende å se hvilket nivå Facebook legger seg på ved 

ikrafttredelsen av General Data Protection Regulation i 2018, vedrørende informasjon til den 

registrerte.  
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1 Bakgrunn og aktualitet  
 

1.1 Innledning 
Internettets forløper ble utviklet på 1960-tallet for å koble sammen større datamaskiner slik at 

de kunne utnytte hverandres regnekraft.1 Dette nettverket fikk navnet ARPANET og blir om-

talt som det første internett.2 Det tok ikke lang tid før man oppdaget at internettet kunne bru-

kes til å kommunisere med andre over store avstander.3 Den videre utviklingen av internettet 

førte til en rekke tjenester hvor kommunikasjon  og interaksjon over større avstander ble mer 

og mer viktig. E-post ble lansert først, etterfulgt av blant annet Internet Relay Chat (IRC) på 

1980-tallet som åpnet for muligheten til å chatte sammen både én til én, og innad i større 

grupper.4 I senere tid har også fenomenet sosiale medier blitt introdusert.  

Ida Aalen forklarer at sosiale medier inkluderer alt av internett-baserte tjenester som tillater 

mennesker å snakke med andre mennesker uten at det eksisterer noe klart skille mellom pro-

dusent og konsument.5 I denne forklaringen inkluderes både massemedier og kommunika-

sjonsmedier som en del av det sosiale mediet. Facebook er et eksempel på et medium som 

bidrar til massepublisering av bilder, statuser, informasjon m.m. Samtidig er Facebook et fo-

rum hvor det er lagt opp til muligheten for kommunikasjon med andre mennesker både via 

private chatterom og selvvalgte grupper.  

Kommunikasjon og massedeling kan betraktes som nøkkelbegrep ved den teknologiske utvik-

lingen. I det andre kvartalet av 2016 hadde for eksempel Facebook 1.71 milliarder månedlige 

aktive brukere på verdensbasis. Med denne statistikken blir Facebook sett på som det mest 

populære sosiale mediet i verden.6 Det skal nevnes at Facebook også er et medium for andre 

formål enn kommunikasjon og deling. Facebook er engasjert i å skape ny infrastruktur for 

internettilgang, og deres økonomiske situasjon sammen med deres mulighet for lobbyvirk-

                                                 
1 Aalen, Ida (2015): Sosiale medier, s. 16 
2 Computer Hope (2016): Who Invented the Internet? [online] Computer Hope. Lastet ned fra: 
http://www.computerhope.com/issues/ch001016.htm  
3 Lievrouw, L.A. (2006): New media design and development. 
4 Aalen, Ida (2015): Sosiale medier, s. 16 
5 Ibid 
6 Statista (2016): The Statistics Portal – Statistics and Studies from more than 18,000 Sources. [online] Statista. 

Lastet ned fra: http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worl-
wide/ 
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somhet setter dem i en styrende posisjon i forhold til utredning av nye rettsregler og retnings-

linjer på internettet.7  

Vi lever nå i et informasjonssamfunn hvor behandling av personopplysninger er en integrert 

del av den menneskelige interaksjonen, og hvor personopplysninger blant annet blir omtalt 

som den nye oljen.8 Det deles enorme mengder personopplysninger på Facebook, og jeg me-

ner det er viktig å gjennomføre et studie av hvordan Facebook informerer sine brukere om 

personvern, herunder behandling av personopplysninger. Facebook er en aktør som skal ope-

rere i tråd med lovverket som gjelder for landene de er etablert i.9 Det betyr også at de skal 

håndheve vilkårene for bruk av tjenesten slik de til en hver tid måtte være. Når det jobbes på 

tvers av landegrenser og samtidig tverrfaglig, ved for eksempel synkron juridisk og teknolo-

gisk utvikling, er nettopp forutsigbar og konsistent praktisering av vilkår en forutsetning for å 

lykkes. Facebook behandler personopplysninger om alle aktive brukere. Konsekvensene der-

som det viser seg at Facebook ikke følger gjeldende personvernregelverk, kan dermed bli 

store.  

 

Personlig finner jeg det interessant å se hvordan Facebook har utviklet seg gjennom de siste 

årene. Teknologien gjør det mulig å tilby tjenester i en helt annen skala enn for 15 år siden. 

Det er derfor spennende å undersøke hvordan det juridiske aspektet ved disse tjenestene er 

ivaretatt og implementert i de nye tekniske løsningene. De funksjonen og tjenestene som 

Facebook tilbyr vil være begrenset av rammer  definert ut ifra brukerens rett til blant annet 

privatliv og personvern. Et spørsmål som må stilles ved denne begrensningen av utviklingen 

er hvor linjen skal gå mellom beskyttelse av privatlivets fred, og begrensning i teknologisk 

utvikling.10 Denne masteroppgaven går ikke ut på å gi en avveining på hvorfor loven er som 

den er, eller foreslå hvordan den muligens burde være. Jeg vil derimot se på hvordan person-

verninformasjonen til Facebook er, og hvordan jeg mener den burde utformes for å være i 

samsvar med gjeldende rett. 

 

I avsnitt 1.2 vil jeg presentere de utvalgte forskningsspørsmålene som legger grunnlaget for 
                                                 
7 Bygrave, Lee A. (2015): Internet Governance by Contract, s. 85. 
8 Bygrave, Lee A. (2014): Data Privacy Law, s. 4. 
9 Austlid, Heidi A. (2016): ”GLEMMER VI HVA FACEBOOK EGENTLIG ER?”. [online] IKT-Norge. Lastet 

ned fra: https://www.ikt-norge.no/kommentar/glemmer-vi-hva-facebook-egentlig-er/ 
10 ”where should the line be drawn between protecting user privacy, and restricting new forms of commercial 

and technological innovation?” Edward, Lilian og Waelde, Charlotte (2009): Law and the Internet. s. 539 
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det videre forskningsopplegget i oppgaven. Temaet Facebook og personvern kan knyttes opp 

mot mange problemstillinger, og forskningsspørsmålene har dermed som formål å avgrense 

opplegget til å kun omhandle tre sider ved temaet. Det neste avsnittet vil med andre ord sette 

føringer for innholdet i resten av oppgaven. 

1.2 Forskningsspørsmål 
I 2009 ble Facebooks internasjonale hovedkvarter etablert i Dublin, Irland. Av denne grunn er 

det det irske regelverket som gjelder for Facebooks virksomhet i Europa. Likevel har jeg valgt 

å ikke ta hensyn til det irske lovverket ved vurdering av om Facebook sin personverninforma-

sjon er i samsvar med personvernregelverket. Istedenfor vil jeg ta utgangspunkt i personvern-

direktivet (95/46/EF)11 som er implementert inn i regelverket. De fleste nasjonene i EU som 

har implementert personverndirektivet i sin lovgivning vil ha tilnærmet likt regelverk, selv om 

det selvfølgelig vil foreligge forskjeller. Ved å ta utgangspunkt i direktivet vil forskningsre-

sultatene gi et generelt bilde av hvordan rettssituasjonene er for europeiske brukere, uavheng-

ig av hvilke europeiske land Facebook er etablert i. Når jeg videre i denne oppgaven snakker 

om Facebook, sikter jeg til Facebook sitt hovedkvarter i Europa, altså Facebook Ireland Limi-

ted. 

 

Jeg har valgt tre forskjellige forskningsspørsmål som jeg vil besvare i denne oppgaven. Jeg 

mener at disse forskningsspørsmålene vil kunne gi interessante resultater vedrørende Face-

books personverninformasjon til sine brukere. 

 

Forskningsspørsmål 1.) Hva er europeiske tilsynsmyndigheters erfaringer med å føre 
tilsyn med Facebook Ireland Limited?  

Begrepet tilsyn kan bety å passe på, eller våke over.12 Å føre tilsyn vil i så fall språklig sett si 

å holde noe under oppsyn i kontrolløyemed. Innenfor offentlig forvaltning fører man tilsyn 

ved å kontrollere at lover og regler blir overholdt.  

 

Fordi Facebooks hovedkontor befinner seg i Irland, er det det irske datatilsynet, Data Pro-

tection Commissioner of Ireland (DPC), som i hovedsak fører tilsyn med Facebook. Av denne 
                                                 
11 EUs personverndirektiv (95/46/EF) blir i det videre navngitt som personverndirektivet, eller ved bruk av for-

kortelsen PVD. 
12 Stub, Marius (2011): Tilsynsforvaltingens kontrollvirksomhet, s. 44 
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grunn vil jeg primært ta hensyn til DPC sine tilsyn med Facebook for å besvare forsknings-

spørsmålet. For å få et bredere innblikk i hvilke erfaringer europeiske myndigheter har med 

tilsyn av Facebook, vil jeg i tillegg ta hensyn til tilsyn utført med Facebook i Frankrike og 

Belgia. Gjennom arbeidet med forprosjektrapporten til denne oppgaven, fant jeg kilder som 

viser at disse tilsynsmyndighetene har ført tilsyn med Facebook. Jeg har oppnådd kontakt med 

alle tre tilsynsmyndighetene, noe som gjør samtlige av disse tilsynsmyndighetene aktuelle å ta 

utgangspunkt i for å besvare forskningsspørsmålet.  

 

Det første forskningsspørsmålet vil påvirke det andre og tredje forskningsspørsmålet. Grun-

nen til dette er at tilsynene som er utført med Facebook vil kunne si noe om hvordan person-

verninformasjonen til Facebook er i samsvar med gjeldende rett. Det andre forskningsspørs-

målet jeg vil besvare i denne oppgaven er ordlagt på følgende måte:  

 

Forskningsspørsmål 2.) I hvilken grad gjenspeiler personverninformasjonen til Face-
book reglene i EUs personverndirektiv (95/46/EF)? 

For å besvare det andre forskningsspørsmålet vil jeg først kartlegge hvor personverninforma-

sjonen til Facebook befinner seg, samt hva innholdet i informasjonen regulerer. Deretter vil 

jeg foreta en sammenligning mellom et utvalg av personverninformasjonen og personverndi-

rektivet finne sted.  

 

Det er flere nivåer som vil bli tematisert i drøftelsen som besvarer den andre forsknings-

spørsmålet. Jeg vil blant annet se på hva plasseringen av informasjon om personvern kan 

medføre av utfordringer, samt vurdere hvordan strukturen og språket i innholdet er presentert. 

Hoveddelen av drøftelsen vil imidlertid bestå av en innholdsmessig analyse av samtlige deler 

av personverninformasjonen til Facebook. 

 

I 2018 vil personverndirektivet bli erstattet av et nytt personvernregelverk ved navn General 

Data Protection Regulation, 2016/679 (GDPR)13.14 Forordningen vil stille nye krav til hvor-

                                                 
13 På norsk er General Data Protection Regulation ofte navngitt som personvernforordningen. Dersom jeg senere 

i oppgaven snakker om en personvernforordning er det GDPR jeg henviser til. 
14 European Parliament News (2016): Data protection reform – Parliament approves new rules fit for the digital 

era. [online] European Parliament. Lastet ned fra: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/20160407IPR21776/data-protection-reform-parliament-approves-new-rules-fit-for-the-digital-era 
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dan virksomheter informerer sine brukere om personvern. Jeg har derfor valgt ha med et tred-

je forskningsspørsmål som tar for seg nettopp denne tematikken. Det tredje forskningsspørs-

målet jeg vil besvare er forklart på følgende måte: 

 
Forskningsspørsmål 3.) Krever reglene om informasjonsplikt i personvernforordningen 
(PVF) en endring i Facebooks personverninformasjon? 
 
Den behandlingsansvarlige er pliktig til å informere sine brukere om informasjon vedrørende 

behandling av de registrertes personopplysninger. Ved ikrafttredelsen av personvernforord-

ningen vil reglene om informasjonsplikt bli noe endret sammenlignet med dagens regelverk. 

Jeg vil besvare det tredje forskningsspørsmålet ved å se på reglene om informasjonsplikt i 

forordningen, og sammenligne reglene med Facebooks nåværende personverninformasjon. 

Ved å gjøre dette vil jeg kunne si noe om  hvilke endringer som kreves i Facebooks person-

verninformasjon fra mai 2018.  

 

For å besvare forskningsspørsmålene vil jeg være nødt til å fastsette hvilken metode og frem-

gangsmåte jeg skal benytte meg av for å få et best mulig godt og strukturert resultat. Følgende 

avsnitt vil derfor forklare hvordan jeg vil gå frem for å besvare forskningsspørsmålene. 

 

1.3 Metode  
 
1.3.1 Innledning 

Vitenskapelig metode er et middel for å kunne løse problemstillinger, og for å finne ny kunn-

skap. Sosiologen Vilhelm Aubert mente at et hvilket som helst middel som tjener til det nevn-

te formålet, hører med i arsenalet av metoder.15 Dag Ingvar Jacobsen definerer metode som en 

måte å gå fram på̊ for å samle inn og analysere empiri. 16 Ut ifra denne definisjonen kan man 

si at metoden er et hjelpemiddel for å gi en beskrivelse av den såkalte virkeligheten. Metode 

er altså et verktøy man benytter seg av for å samle inn dataen man trenger for å kunne svare 

på̊ en problemstilling. I dette avsnittet vil jeg ta for meg mitt metodevalg, samt hvorfor akku-

rat den aktuelle metoden er egnet for å kunne besvare forskningsspørsmålene. 

 

                                                 
15 Hellevik, Ottar (2006): Forskningsmetode i Sosiologi og Statsvitenskap, s.12 
16 Jacobsen, Dag Ingvar (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 2 
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Innenfor metodefaget har man valget mellom to ulike forskningsstrategier; kvantitativ og kva-

litativ metode.17 En kvantitativ forskningsstrategi er teoristyrt, og ser etter årsaksforklaringer. 

Kvalitative undersøkelser forsøker å finne intensjonale forklaringer, og tar for seg et betydelig 

mindre utvalg av aktører. I denne oppgaven har jeg valgt kvalitativ metode fordi jeg ønsker å 

finne frem til resultater som er basert på intensjonale forklaringer. Forskningsspørsmålene 

setter grenser for hvilke aktører som er relevante å se på i denne oppgaven, og det er i ut-

gangspunktet tre tilsynsmyndigheter og Facebook Ireland Limited oppgaven vil være basert 

på.   

 

Forskeren sin plan for gjennomføring av en undersøkelse kalles forskningsdesign eller under-

søkelsesdesign.18 Ringdal nevner komparativt forskningsdesign som en del av de fem over-

ordnede forskningsstrategiene. Denne oppgaven tar for seg et case-studie av Facebook sin 

personverninformasjon, og er dermed inkludert som et komparativt forskningsdesign. 

 

1.3.2 Innsamling av data 

Datainnsamling deles som regel opp i to forskjellige typer data: Primærdata og sekundærda-

ta.19 Primærdata er data som samles inn av forskerne til prosjektets formål. Primærdata er 

viktig for å ha muligheten til å skreddersy data i forhold til forskningsspørsmålene.20 I denne 

oppgaven vil jeg samle inn primærdata ved å stille aktuelle aktører konkrete spørsmål som har 

som formål å besvare forskningsspørsmålene. Til tross for at det heter primærdata, samles 

som regel denne type data inn etter at man har fått et greit overblikk over sekundærdataen. 

Sekundærdata er definert som ”alle typer foreliggende data”.21 Denne definisjonen er noe 

bred, og kan dermed fortelle oss at alle data, enten det er forskningsartikler eller blogger, reg-

nes som sekundærdata. Det er dermed viktig å være kildekritisk til hvilke kilder man velger å 

benytte seg av. Det kan hende at kilder er upålitelige eller falske, og disse kildene er dermed 

ikke relevante å bruke som faktagrunnlag. I denne oppgaven har jeg benyttet meg av sekun-

dærdata i form av forskningsartikler, juridisk litteratur, offentlige utredelser og årsrapporter 

m.m.  

 

                                                 
17 Ringdal, Kristen (2013): Enhet og mangfold, s.103 
18 Ringdal, Kristen (2013): Enhet og mangfold, s. 105-110 
19 Ringdal, Kristen (2013): Enhet og mangfold, s. 26 
20 Ringdal, Kristen (2013): Enhet og mangfold, s. 117 
21 Ringdal, Kristen (2013): Enhet og mangfold, s. 123 
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Facebooks personverninformasjon gjentas i to av de tre forskningsspørsmålene. Jeg er av-

hengig av å samle inn tekstene Facebook har publisert om personverninformasjon for å kunne 

utføre forskningsopplegget i denne oppgaven. 

 

De to strategiene jeg har valgt meg ut for å innhente relevant informasjon er dokumentstudier 

og intervju, i form av triangulering. I tillegg vil jeg benytte meg av rettsdogmatisk metode, 

samt juridisk litteratur, for å kunne analysere og tolke de aktuelle rettskildene på en korrekt 

måte.  

 

Jeg vil i det følgende avsnittet gi en kort presentasjon av metodene dokumentstudier, intervju 

og rettsdogmatisk metode, samt si noe om grunnlaget for hvorfor disse strategiene er valgt. 

 

1.3.2.1 Dokumentstudier 
Jeg vil benytte meg av dokumentstudier for å kunne avdekke informasjon som typisk ligger 

på internett. Ved å bruke søkemotoren Google kan jeg finne frem til relevante artikler og pub-

liseringer. Denne fremgangsmåten gjør seg spesielt nyttig med tanke på det første forsknings-

spørsmålet om tilsyn.  

 

For å finne frem til aktuelle informasjon ved bruk av søkemotoren benyttet jeg meg av ord jeg 

anså hadde en nøkkelfunksjon i forhold til å finne frem til relevante dokumenter tilknyttet 

forskningsspørsmålene.22 Jeg klikket meg deretter inn på de tekstene som virket relevante 

basert på overskriften og ingressen, for så å skumlese gjennom innholdet. Dersom teksten 

henviste til annen nyttig informasjon klikket jeg meg videre til denne informasjonen. Hvis jeg 

fant en tekst som virket aktuell valgte jeg ofte å skrive ut teksten, for å ha mulighet til å kom-

mentere og markere på innholdet. Alle de tekstene jeg anså relevante for å besvare forsk-

ningsspørsmålene ble nøye gjennomlest. 

 

En metodisk utforming i forhold til dokumentstudier har vært å skaffe seg god nok oversikt 

over alle de dokumentene som kan være relevante. Det er utgitt mye informasjon om person-

                                                 
22 Jeg benyttet meg av både engelsk og norsk når jeg brukte søkemotoren til å finne informasjon på internett. 

Grunnen til dette er at jeg antok at flere artikler og dokumenter var skrevet på engelsk i forhold til Facebook 
og tilsyn da engelsk er ansett som et verdensspråk, som ofte brukes til å kommunisere med personer fra 
andre nasjoner. 
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vern og Facebook. Spørsmål som har vært nødvendig å stille for å få kontroll på hvilke doku-

menter som er aktuelle å ta med videre eller ikke har vært følgende: 

x Kommer informasjonen fra en troverdig kilde? 

x Er informasjonen som fremkommer i dette dokumentet i tilknytning til den informa-

sjonen som blir presentert i andre dokumenteter? 

x Er informasjonen meget relevant, kanskje relevant eller ikke relevant? 

x Når er dokumentet/artikkelen skrevet, og når er hendelsen dokumentet beskriver fra? 

En annen metodisk utfordring kan oppstå dersom man ikke får tilgang til de dokumenter man 

vet eksisterer, og som man anser som viktige for oppgaven. Informasjon om tilsyn som er 

utført med Facebook er et eksempel på dette. I de tilfeller hvor saksbehandlingen fortsatt er 

pågående, vil jeg ha vanskeligheter med å innhente offentlige publiserte dokumenter knyttet 

til tilsynene. Dette gjelder for eksempel det franske datatilsynet sitt tilsyn med Facebook i 

2015, hvor det pr mai 2017 fortsatt kan være aktuelt å sanksjonere Facebook. Med andre ord 

foreligger det ikke et offentliggjort resultat vedrørende tilsynet.  

 

1.3.2.2 Intervju 
Intervju kjennetegnes ved at en person som undersøker noe og en informant kommuniserer 

med hverandre. Dataen som samles inn gjennom denne dialogen kan komme i form av ord, 

setninger og fortellinger. Vanligvis foregår intervjuet ansikt til ansikt, men intervjuet kan også 

finne sted ved bruk av telefon, e-post eller ved bruk av andre kommunikasjonsmidler over 

internett.23 

 

Facebook er etablert i Irland, og opererer internasjonalt. Av denne grunnen trenger jeg å opp-

rette relasjoner utenfor Norge for å kunne få tak i den informasjonen jeg trenger. Da det er 

noe uklart hvor mye relevant informasjon jeg ville få tak i om personvern og Facebook bare 

av å benytte meg av dokumentstudier, brukte jeg mail som en kommunikasjonsmiddel for å 

oppnå kontakt med relevante myndigheter og offentlige personer. Jeg forklarte først i mailen 

litt om meg selv og min bakgrunn, samt formålet med hvorfor jeg sendte dem en mail. Deret-

ter stilte jeg spørsmål jeg mente kunne kartlegge mye av den informasjonen jeg var på utkikk 

etter. 

 

                                                 
23 Jacobsen, Dag Ingvar (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser? s. 146 
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1.3.3 Rettskilder og rettsdogmatisk metode 

Det vil være relevant å se på personverndirektivet (PVD) og deler av personvernforordningen 

(PVF) for å besvare forskningsspørsmålene. I tillegg til selve regelteksten vil fortaler og vei-

ledninger utgitt av offentlige europeiske myndigheter være nyttige å se på for å forstå rettsre-

gelen bedre der den er uklar eller vag. Jeg vil ikke ta for meg ytterligere lover enn dette. 

Andre lover og rettsregler kan blir nevnt dersom det er relevant, men dette er kun unntaksvis.  

  

Rettsdogmatisk metode er en fremgangsmåte som benyttes for å tolke juridiske formuleringer. 

Med andre ord har den rettsdogmatisk metoden som formål å klargjøre og systematisere gjel-

dende rett. Metoden baserer seg på å ”gjøre rede for hva man bygger på, og hvordan man re-

sonnerer når man tar standpunkt til rettsspørsmål de lege lata”24.  Metoden er nødvendig for å 

kunne tolke personverndirektivet og personvernforordningen, på en rettslig og korrekt måte. 

For at jeg skal kunne benytte meg av reglene, må jeg skjønne dem. En klassisk problemstilling 

handler om hvordan tolkningen av rettsregelen skal foregå. Det er veldig få regler som er helt 

vurderingsfrie, og det finnes innslag av skjønn i de aller fleste regler.25 

 

En utfordring med tanke på regelanvendelse når det gjelder personvernforordningen er at 

rettskilden er relativt ny. Pr april 2017 foreligger det fortsatt ikke en norsk versjon av forord-

ningen. Article 29 working Party (WP29) har planlagt utgivelser av veiledningsmateriale for 

hvordan man skal forstå forordningsteksten, og hvordan reglene skal bli anvendt i praksis. 

WP29 har utgitt noe materiale, men det er fortsatt flere deler av forordningen som er noe 

uklar.26 Det er viktig å spesifisere at jeg ikke har fintolket forordningen i denne oppgaven. Jeg 

har istedenfor gjenfortalt bestemmelsene i grove trekk for å bedømme om det er behov for 

endring i Facebooks personverninformasjon. 

 

1.4 Definisjoner med betydning for en enhetlig forståelse av innholdet i oppgaven 
Jeg vil benytte meg av en rekke nøkkelbegreper i den videre fremstillingen, og for at det skal 

foreligge en felles forståelse av begrepene har jeg valgt å presentere et utvalg definisjoner. 

Grunnen til denne fremstillingen er at det ikke skal oppstå uklarheter mellom Facebooks per-

                                                 
24 Eckhoff, Torstein, (2001): Rettskildelære, s. 15 
25 Boe, Erik (2010): Grunnleggende juridisk metode, s. 33 
26 Article 29 Working Party (2015): Article 29 Working Party. [online] European Commission. Lastet ned fra: 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083 
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sonverninformasjon og forståelsen til leseren av denne oppgaven. Forklaringen av begrepene 

er inspirert av definisjoner presentert i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter (EPR). 

 
Med Facebook eller Facebook-tjenester menes funksjoner og tjenester som Facebook tilbyr. 

Eksempler er tjenester og funksjoner tilknyttet domenet www.facebook.som og sosiale pro-

gramtillegg som Liker-knappen og Del-knappen. De to sistnevnte programtilleggene er en 

tjeneste Facebook blant annet tilbyr tredjeparter, hvor en bruker for eksempel kan bli gitt en 

mulighet til å dele en VG-artikkel på Facebook ved å trykke på Del-knappen plassert på VG 

sine sider. 

 

Data er i denne oppgaven noe en bruker eller en tredjepart kan hente fra Facebook eller sende 

til Facebook. Med andre ord inkluderer begrepet data all form for informasjon som er til-

gjengelig på Facebook. Personopplysninger blir også inkludert i kategorien data.  

 

Publisere vil si å gjøre noe tilgjengelig for andre brukere på Facebook. En bruker kan for 

eksempel publisere en status, et bilde eller en kommentar tilknyttet en annen bruker sitt inn-

legg.  

 

Med å bruke menes alle former for handlinger knyttet til data på Facebook. Eksempelvis kan 

jeg neve overføre, lagre, slette, rette og dele personopplysninger på Facebook. 

 

1.5 Videre fremstilling 
Videre i denne oppgaven vil jeg først foreta en analyse av hva Facebook egentlig er og tilbyr 

av tjenester. I tillegg vil jeg forklare hvor personopplysninger og informasjon om personvern 

er plassert på Facebook. Deretter vil jeg ved bruk av den valgt metoden å besvare de nevnte 

forskningsspørsmålene i den rekkefølgen forskningsspørsmålene er presentert. Etter at forsk-

ningsspørsmålene er metodisk besvart, vil jeg gi en kort oppsummering og avslutning. Jeg har 

valgt å presentere en illustrasjon av den videre fremstillingen ved bruk av følgende figur: 
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Figur 1: Oversikt over strukturen i oppgaven. 

 

Jeg mener det er logisk å disponere oppgaven på angitt måte. Jeg anser det som nødvendig å 

først fremlegge en presentasjon av Facebook og den rettslige regulering av personvern på 

Facebook. Årsaken er at informasjonen som blir presentert her legger mye av grunnlaget for 

den videre besvarelsen av forskningsspørsmålene. Uten en forståelse av hvordan Facebook er 

utformet vil det være vanskelig å senere trekke linjer mellom det som blir forklart i oppgaven 

og Facebooks utforming som sosialt medium. 

 

Jeg har valgt å presentere tematikken rundt europeiske myndigheter sine tilsyn med Facebook 

i kapittel 3. Dette avsnittet av oppgaven gir et innblikk i hva tre tilsynsmyndigheter mener om 

utvalgte deler ved Facebooks behandling av personopplysninger og andre personvernhensyn. 

Presentasjonene av tilsynssaker kan knyttes opp mot noe av det som blir forklart i analysen av 

personverninformasjonen til Facebook i kapittel 4 og 5. Analysen av Facebooks personvernin-

formasjon, og den videre sammenligningen med henholdsvis personverndirektivet (PVD) og 

personvernforordningen (PVF) vil være den største og mest omfattende delen av oppgaven.  

 

I avslutningen vil jeg presentere en kort oppsummering og samlet vurdering av resultatene i 

de tidligere kapitlene, samt si noe om hvilke erfaringer jeg har fått fra å jobbe med det plan-

lagte forskningsopplegget. 

 

  

Oversikt over Facebook, samt oversikt over den rettslig 
regulering av personvern på Facebook - kap. 2 

Tilsyn med Facebook Ireland Limited - kap. 3 
•Det første forskningsspørsmålet vil bli besvart i denne delen av oppgaven 

Analyse av personverninformasjon på Facebook - kap. 4 
•Det andre forskningsspørsmålet vil bli besvart i denne delen av oppgaven 

Analyse av personverninformasjon på Facebook - kap. 5 
•Det tredje forskningsspørsmålet vil bli besvart i denne delen av oppgaven 

Avslutning og samlet vurdering- kap. 6 
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2 Oversikt over Facebook 
 

2.1 Innledning 
Den 4. februar 2004 ble et nettsamfunn ved navn ”Thefacebook” etablert. Det var Mark 

Zuckerberg, sammen med fire medstudenter på Universitetet Harvard som samarbeidet om 

utviklingen av nettsamfunnet. 27 Denne versjonen var kun ment for studenter ved Harvard, og 

i løpet av den første måneden var halvparten av studentene registrerte brukere av Theface-

book. I mars 2004 ble også Thefacebook tilgjengelig for andre universiteter i USA. Innen 

slutten av 2004 hadde Thefacebook fått en million aktive brukere. I 2005 endret de navn og 

domene fra ”Thefacebook” til ”facebook”,  og 26. September 2006 åpnet Facebook registre-

ring for alle over 13 år med en gyldig e-postadresse. Facebook har hatt en enorm vekst siden 

Mark Zuckerberg etablerte den første versjonen av Facebook i 2004, og nærmer seg nå 2 mil-

liarder brukere. 

 

Pr 30. september 2016 hadde Facebook 15724 ansatte fordelt over hele verden, og har konto-

rer i 35 forskjellige byer utenfor USA.28 I følge en rapport utgitt av det irske datatilsynet i 

2012 jobber Facebook sine ansatte innenfor følgende områder:29 

                                                 
27 Phillips, Sarah (2007): A brief history of Facebook. [online] theguardian. Lastet ned fra: 

https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia. 
28 Facebook: newsroom. [online] Facebook. Lastet ned fra: http://newsroom.fb.com/company-info/ 
29 Data Protection Commissioner (2012, september): Facebook Ireland Ltd – Report of Re-Audit, s. 25. 
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x Utviklingsrelasjoner 
x Operasjoner tilhørende nettstedets 

pålitelighet 
x Brukertjenester 
x Risikovurderinger 
x Operasjoner knyttet til nettverk 
x Operasjoner knyttet til database 
x Juridisk 
x Rettshåndhevelse 
x Offentlige retningslinjer og beting-

elser 
x Betalingstjenester 

x Operasjoner knyttet til plattformen 
x Operasjoner knyttet til nettsalg 
x Operasjoner knyttet til innside-salg 
x Operasjoner knyttet til annonser og 

reklame 
x Markedsføring 
x Finans 
x Læring og utvikling 
x Menneskelige ressurser 
x Bemanning 
x Eiendom og fasiliteter 
x Fysisk sikkerhet 

 

Facebook er en stort selskap som hele tiden utvikler seg både sett fra et organisatorisk, tekno-

logisk og rettslig perspektiv. Dette tverrfaglige aspektet medfører kompetanse og tjenesteut-

forminger som plasseres i grensedragningen av de tre nivåene. Det er spesielt to av de tre 

perspektivene som er aktuelle å presentere i forhold til en forklaring av Facebook knyttet opp 

mot forskningsspørsmålene i denne oppgaven; et teknologisk perspektiv og et rettslig per-

spektiv. Jeg har utarbeidet en figur for å vise hvordan perspektivene vil spille en rolle i den 

videre fremstillingen. Tallene og de grønne pilene er ment å illustrere hvilken rekkefølge jeg 

vil presentere perspektivene i: 

 
Figur 2: Den videre fremstillingen i kapittel 2 

Som figuren ovenfor viser så inneholder hvert perspektiv et bestemt innhold knyttet opp mot 

Facebook og personvern. Med oversikt over funksjoner på Facebook sikter jeg til hvilke funk-

sjoner Facebook tilbyr, som kan ha betydning for personvernet til den registrerte. Etter denne 

Teknologisk 
perspektiv 

1. Oversikt over 
tekniske funksjoner 
på Facebook - kap 

2.3 

3. Oversikt over 
hvilken teknologi 
Facebook gjør bruk 
av - kap 2.5 
• Informasjonskapsler 
• Pikseltagger, 

enhetsidentiifkator og 
lokal lagring 

Rettslig 
perspektiv 

2. Oversikt over 
personopplysninger 

på Facebook - kap 
2.4 

4. Oversikt over den 
rettslige 
reguleringen av 
Facebook - kap 2.6 
• Det avtalerettslige 

grunnlaget 
• Regulering av 

personvern på Facebook 
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kartleggingen vil jeg gi en oversikt over personopplysninger som blir behandlet av Facebook, 

samt hvor de innhentes fra. Deretter vil jeg gi en oversikt over hvilken teknologi Facebook 

gjør bruk av for å samle inn personopplysninger om sine brukere. Det vil være spesielt rele-

vant å se på Facebooks bruk av informasjonskapsler da denne formen for teknologi kan anses 

som en stor del av Facebook sin virksomhet i forhold til å automatisk samle inn og behandle 

personopplysninger. Avslutningsvis i kapittel 2 vil jeg presentere en oversikt over den rettsli-

ge reguleringen av Facebook. Innenfor det avtalerettslige grunnlaget til Facebook inkluderes 

privatrettslig avtale mellom brukeren og Facebook, og intern avtale innad i Facebook angåen-

de overføring av personopplysninger.  

 

2.2 Oversikt over tekniske funksjoner på Facebook 
For å gi en strukturert beskrivelse av funksjonene Facebook tilbyr, vil jeg dele avsnitt 2.2 opp 

i tre kategorier; funksjoner knyttet til registrering av personopplysninger, funksjoner knyttet 

til publisering av data (herunder personopplysninger), og funksjoner knyttet til kommunika-

sjon. Oversikten over funksjonene til Facebook har som formål å gi en innføring og introduk-

sjon til hva Facebook tilbyr av muligheter på sine sider. Funksjonene som vil bli presentert 

her er kun de som er relevante å beskrive med hensyn til det videre forskningsopplegget som 

vil bli utført senere i oppgaven.  

 

Funksjoner knyttet til registrering av personopplysninger 

For å registrere seg som bruker av Facebook må man oppgi følgende informasjon: 

 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 25 

Skjermdump 1: Hvordan registrere seg som bruker av Facebook30 

Skjermdumpen ovenfor viser at dersom en person ønsker å registrere seg som bruker av Face-

book må vedkommende oppgi fullt navn, mobilnummer eller e-postadresse, fødselsdato og 

kjønn, samt at de må registrere et personlig passord. For Facebook er det viktig at brukerkon-

toene tilknyttet tjenesten er autentiske. De opplysningene Facebook spør etter her er nødven-

dige å innhente for at de skal kunne opprette en individuell, autentisk og privat bruker. Mobil-

nummer/e-postadresse samt passord blir brukt som identifisering ved innlogging på Facebook 

sine tjenester.  

Dersom man klikker på Hvorfor må jeg oppgi fødselsdatoen min? på skjermbildet ovenfor 

dukker det opp et lite vindu. Her blir man opplyst om at grunnen til kravet fra Facebook er at 

brukeren skal kunne få en opplevelse på Facebook som er tilpasset brukerens aldersgruppe:  

 
Skjermdump 2: Hvorfor må jeg oppgi fødselsdatoen min?31 

Dersom man velger å registrere seg som bruker at Facebook, samtykker man samtidig til 

Facebooks betingelser i erklæringen. I tillegg bekrefter man at man har lest Facebooks ret-

ningslinjer for data og bruk av informasjonskapsler32. Brukeren har ikke anledning til å avstå 

fra å samtykke. Jeg vil se nærmere på betingelsene og retningslinjene til Facebook i kapittel 3, 

4 og 5.  

 

Når man er registrert som bruker hos Facebook vil man bli spurt om diverse spørsmål man 

kan velge å svare på. Disse spørsmålene går typisk på hva dine interesser er innenfor film, 

TV-serier, sivilstatus, trossetning m.m. Spørsmålene og svarene vil så ligge tilgjengelig på 

                                                 
30 Skjermdumpen er hentet fra www.facebook.com 
31 Skjermdumpen er hentet fra www.facebook.com   
32 Facebook (20.03.017): Informasjonskapsler og annen lagringsteknologi. [online] Facebook. Lastet ned fra: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
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fanen Om på en brukerprofil, til man eventuelt velger å fjerne de. På denne Om-siden vil man 

finne kategorien GRUNNLEGGENDE INFORMASJON, se følgende skjermdump: 

 
Skjermdump 3: GRUNNLEGGENDE INFORMASJON33 

Denne skjermdumpen forklarer implisitt at Facebook mener at seksuell legning, politisk og 

religiøs oppfatning inngår i kategorien grunnleggende informasjon om brukeren av Facebook. 

Personverndirektivet art. 8 handler om sensitive personopplysninger, og forklarer at opplys-

ninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, medlemskap i fagfore-

ninger, filosofisk eller religiøs overbevisning, helse og seksualliv, er ansett som sensitive. 

Hovedregelen i artikkelen er at behandling av sensitive personopplysninger ikke er tillat.34 

 

Og hvem er du interessert i? gir deg valgalternativene: 

 
Skjermdump 4: Alternativer for hvem du er interessert i35 

                                                 
33 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
34 PVD artikkel 8 nr. 2, 3 og 4 forklarer om visse unntak fra bestemmelsen. 
35 Skjermdumpen er hentet fra www.facebook.com 
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Man har her mulighet til å huke av i begge feltene. Dersom man velger å gjøre dette vil Face-

book tolke det som at din seksuelle legning er bifil. Dersom du er jente, og huker av på at du 

liker kvinner, vil dette hentyde at du er lesbisk/homofil.  

 

Legg til dine synspunkter på religion og Legg til dine politiske synspunkter gir deg muligheten 

til å fylle ut følgende åpne felter: 

 
Skjermdump 5: Alternativer for trosretning36                              Skjermdump 6: Alternativer for politisk ståsted37 

Begynner man å skrive noe i feltet Trosretning og Politisk ståsted vil det komme opp alternat-

iver ut ifra hvilket ord man skriver. I feltet Beskrivelse kan man skrive sine egne synspunkter 

og begrunnelser for hvorfor den aktuelle trosretningene er noe for deg, og hva den innehol-

der.38 

 

På profilen er det mulig å laste opp et profilbilde og bakgrunnsbilde. Ved å laste opp disse 

bildene vil Facebook få anledning til å ytterligere identifisere hvem du er. Ved bruk av profil-

bilder vil Facebook og deres brukere implisitt få informasjon om hvilken etnisitet vedkom-

mende på bildet har.  

 

Funksjoner knyttet til publisering av innhold 

På Facebook kan man publisere statuser, bilder, videoer, artikler m.m. Disse publiseringene 

kan man selv velge hvem som kan se ved bruk av følgende innstillingsalternativer: 

                                                 
36 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
37 Ibid   
38 Dette er kun eksempler på hva man kan skrive der. Det er ingen begrensninger fra Facebook sin side. 
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Skjermdump 7: Valgmuligheter til hvem som kan se publiseringen på Facebook39 

Det at man selv kan bestemme hvem som skal kunne se publiseringen, er med på å støtte opp 

under personvernet. Man kan også velge valgalternativet Egendefinert, som betyr at man kan 

velge ut enkeltpersoner som kan se innlegget, eller enkeltpersoner som ikke kan se innlegget.  

 

Videre kan man like, kommentere og dele andre sine publiseringer: 

 
Skjermdump 8: Mulige handlinger knyttet til andre brukere sine publiseringer på Facebook40 

Ved at man liker, kommenterer eller deler en status som en annen har publisert, vil alle de 

som har tilgang til å se selve statusen se at du har utført den aktuelle handlingen. 

 

Facebook tilbyr sine brukere muligheten til å tagge andre brukere i publisert innhold. Se føl-

gende skjermdump av et bilde publisert på Facebook: 

                                                 
39 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
40 Ibid   
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Skjermdump 9: Mulige handlinger knyttet til et publisert bilde på Facebook41 

Å tagge noen kan forklares som å knytte en etikett til innholdet som er publisert. På denne 

måten kan man koble et bilde av en person opp mot en brukerprofil, og dermed identifisere 

personen på bildet. Brukere kan velge å fjerne seg selv fra tagger. 

 

Funksjoner knyttet til kommunikasjon 

Som bruker av Facebook har man mulighet til å chatte synkront og privat med andre brukere 

som er pålogget, enten én mot én eller i grupper. Man kan også sende personlige meldinger til 

brukere som ikke er pålogget. Mottakeren vil da kunne se meldingen når vedkommende log-

ger seg inn på Facebook. Skjermdump nr. 9 ovenfor viser muligheten for å sende bildet i 

Messenger. Messenger er en app Facebook tilbyr som tilrettelegger for kommunikasjon for 

medlemmer av Facebook. Innledningsvis i denne oppgaven nevnte jeg at Facebook blir brukt 

som en kommunikasjonsplattform. Det at man kan sende hverandre informasjon i form av 

gruppesamtaler eller personlige samtaler en til en, er en stor del av virksomheten til Facebook. 

Hver dag blir det sendt mange milliarder meldinger på Facebook, noe som betyr at Facebook 

sitter på en enorm mengde informasjon om sine brukere.42  

 

De funksjonene som er nevnt i dette delkapittelet er de funksjonene man mest sannsynlig 

kommer i kontakt med som bruker av Facebook. I tillegg har funksjonene en relasjon til 

problemstillinger tilknyttet personvern, og flere av funksjonene vil bli nevnt i oppgavens se-

nere kapitler. 

 

                                                 
41 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
42 Prasuethsut, Lily (22.04.2015): This is the staggering amount of people who use Facebook. [online] Techradar. 

Lastet ned fra: http://www.techradar.com/news/internet/this-is-the-staggering-amount-of-people-who-use-
facebook-1291789 
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2.3 Oversikt over personopplysninger på Facebook 
Facebook har tilgjengeliggjort en god oversikt over hva slags kategorier av informasjon som 

samles inn om deres brukere. Facebook begrunner innsamlingen av informasjon i blant annet 

deres ønske om å formidle, forbedre og utvikle tjenester, kommunisere med brukeren, vise og 

måle annonser og tjenester, samt fremme trygghet og sikkerhet.43 De fleste innsamlingsmeto-

dene Facebook benytter seg av er ikke merkbare for brukeren, og de blir i stor grad gjort au-

tomatisk ved hjelp av systemer og algoritmer. Jeg har delt informasjonen Facebook samler inn  

i fire kategorier, se følgende figur: 

 

 
Figur 3: Oversikt over hvilke type opplysninger som samles inn ved bruk av Facebooks innsamlingsteknologi 

 

Figuren ovenfor viser at Facebooks innsamlingsteknologi tiltrekker seg opplysninger om per-

sonalia, andre digitale enheter, brukshistorikk og nettaktivitet og betalingsinformasjon. Jeg vil 

nå ta for med de fire opplysningstypene hver for seg for å gi en mer detaljert beskrivelse av 

hva slags former for opplysninger som inngår i hver kategori.44 

 

Personalia 

Innenfor denne kategorien faller de metodene som kan tilknyttes en aktivitet utført av en bru-

ker. Facebook samler for eksempel inn innhold og informasjon som brukeren oppgir ved bruk 

av tjenestene til Facebook. Dette inkluderer opprettelse av brukerkonto, sending av meldinger 

og annen kommunikasjon og publisereringer. Funksjonen som legger opp til å like eller dele 
                                                 
43 Se Facebook (29.09.2016): Retningslinjer for data. [online] Facebook. Lastet ned fra: 

https://www.facebook.com/about/privacy og Facebook (20.03.017): Informasjonskapsler og annen lagring-
steknologi. [online] Facebook. Lastet ned fra: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

44 Fremstillingen er inspirert av innholdet i Facebook (20.03.017): Informasjonskapsler og annen lagringstekno-
logi. [online] Facebook. Lastet ned fra: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
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et innhold tilknyttet en tjeneste levert av Facebook er også inkludert. Informasjonen de samler 

inn er i form av informasjon som finnes i, eller handler om, innholdet som bli oppgitt. Ek-

sempler er stedet et bilde er tatt, eller datoen en fil er opprettet. Facebook samler i tillegg inn 

innhold og informasjon som andre personer oppgir når de bruker tjenestene. Dette inkluderer 

tilfeller hvor en person deler et bilde av deg, sender deg en melding, eller tagger deg i et inn-

legg. I tillegg samler Facebook inn kontaktinformasjon som du oppgir dersom du laster opp, 

synkroniserer eller importerer informasjon fra en enhet. 

 

Andre digitale enheter 

Det at Facebook innheter informasjon om deg fra andre digitale enheter, vil si at selv om du 

beveger deg utenfor facebook.com sitt domene, så legger du fortsatt fra deg spor som Face-

book kan plukke opp og behandle som en del av sin virksomhet. Facebook samler inn infor-

masjon fra, eller om, digitale enheter du bruker til å installere eller få tilgang til Facebooks 

tjenester.45 Facebook har videre mulighet til å knytte informasjonen de samler inn fra en enhet 

opp mot informasjonen som samles fra en annen enhet. For eksempel kan Facebook samle inn 

informasjon om at en iPhone bli brukt til å få tilgang til en Facebook-tjeneste den ene dagen, 

mens samme tilgang ble benyttet ved bruk av en MacBook den andre dagen. Facebook be-

grunner dette i at de da kan tilby samsvarende tjenester på tvers av enhetene. Ved å sammen-

stille denne informasjonen får Facebook en detaljert og nøyaktig profil av sine brukere. In-

formasjonselementer som alene ikke trenger å bety så mye, kan sammen med andre informa-

sjonselementer skaffe en unikt ”fingeravtrykk” som er med på å definerer en bruker.  

 

Facebook samler inn data når du besøker eller bruker en tredjeparts nettsteder eller apper som 

benytter seg av tjenestene til Facebook. Et eksempel på en app som benytter seg av tjenestene 

til Facebook er Spotify. Se følgende skjermdump fra Spotify som illustrerer muligheten til å 

logge seg inn via Facebook: 

                                                 
45 Dette avhenger riktignok av hvilke tillatelser brukeren har gitt. 
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Skjermdump 10: Muligheten til å logge inn med Facebook når man skal logge seg inn på Spotify46 

Dersom man ikke har Facebook-konto, eller av andre årsaker ikke ønsker å benytte seg av 

kontoen i denne sammenhengen, kan man velge å logge inn med brukernavn eller passord 

opprettet i forbindelse med Spotify.  

 

Brukshistorikk og nettaktivitet 

Facebook samler inn informasjon om hvordan tjenestene deres blir brukt. Med dette menes 

hva slags type innlegg det vises interesse for, samt hvor ofte og lenge aktivitetene pågår. Som 

nevnt tidligere samler Facebook også inn innhold og informasjon som andre personer oppgir 

når de bruker tjenestene til Facebook. Dette vil si at det ikke bare er dine bevegelser og dine 

aktiviteter som samles inn om deg. Andre brukeres nettaktivitet og brukshistorikk vil også bli 

brukt til å definere deg og dine interesser.  

 
Det samles inn informasjon om personer og grupper som brukeren har en relasjon til, samt 

hvordan vedkommende samhandler. Eksempler her kan være hvem du kommuniserer mest 

med, og hvilke grupper du liker å dele ting med.  

 

Betalingsinformasjon 

Innsamling av betalingsinformasjon brukes kun dersom brukeren benytter seg av tjenestene til 

Facebook for å gjennomføre kjøp eller økonomiske transaksjoner. Betalingsinformasjon som 

kreditt- eller debetkortnummer, samt annen kortinformasjon og autentiseringsinformasjon, i 

                                                 
46 Skjermdumpen er hentet fra https://www.spotify.com/no/signup/ 
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tillegg til fakturerings-, frakt- og kontaktopplysninger inkluderes her. Facebook sitter med 

andre ord på mye informasjon om brukerens økonomiske opplysninger.  

 

2.4 Grunnleggende om teknologien Facebook gjør bruk av ved innsamling av data 
 

2.4.1 Innledning 

Facebook benytter seg av teknologi som bruker enorme mengder med servere. For å forstå 

Facebooks teknologiske kapasitet har jeg funnet frem til noen tall som fungerer som en illus-

trasjon av hva systemeten til Facebook må klare å håndtere: 

x Det er 1,13 milliarder daglige brukere på Facebook.47 

x Antall daglig visninger av videoer på Facebook ligger på 8 milliarder.48 

x 45 milliarder meldinger blir sendt hver dag via Facebook.49 

x Facebook har lagret mer enn 300 petabytes (PB) med brukerdata. 600 terabytes (TB) 

med brukerdata blir lagret hver dag.50 51 

 

Poenget med tallene er å illustrere de enorme mengdene med data som blir behandlet i Face-

book sine systemer, og hvilke systemløsninger og utfordringer Facebook har. Tallene gir også 

et inntrykk av hvor mye personlig informasjon om brukerne som ligger i Facebook sine serve-

re. Det er viktig at prosessene og systemene er designet riktig for at opplysningene som deles, 

vises, overfører og lagres ikke skal komme på avveie. 

 

                                                 
47 Protalinski, Emil (27.07.2016): Facebook passes 1 billion mobile daily active users. [online] VB. Lastet ned 

fra: http://venturebeat.com/2016/07/27/facebook-passes-1-billion-mobile-daily-active-users/ 
48 Statt, Nick (04.11.2015): Facebook videoes reach 8 billion views per day. [online] The verge. Lastet ned fra: 

http://www.theverge.com/2015/11/4/9671708/facebook-videos-8-billion-views-per-day 
49 Prasuethsut, Lily (22.04.2015): This is the staggering amount of people who use Facebook. [online] Techradar. 

Lastet ned fra: http://www.techradar.com/news/internet/this-is-the-staggering-amount-of-people-who-use-
facebook-1291789 

50 Cohen, David (11.04.2014,): How Facebook Manages A 300-Petabyte Data Warehouse, 600 Terabytes Per 
Day. [online] SocialTimes. Lastet ned fra: http://www.adweek.com/socialtimes/orcfile/434041?red=af 

51 Begrepet byte brukes om lagringsplassen i en teknologisk løsning. For å forklare hva petabyte og terabyte er 
ser jeg det nødvendig å først gi en forklaring på hva en byte består av, nemlig bits. En bit er den minste en-
heten av data som en datamaskin bruker, og kan brukes til å representere to typer informasjon. En byte er lik 
åtte biter, og kan representere 256 forskjellige mønstre. Én byte kan være det samme som et tegn eller en 
bokstav. En gjennomsnittlig setning er som regel på 100 bytes. En terabyte er det samme som ca en billion 
bytes. En petabyte er ca det samme som 1000 terabytes. Se Stanford University: CS101 – Introduction to 
Computing Principles. Bits and Bytes. [online] Stanford University. Lastet ned fra: 
https://web.stanford.edu/class/cs101/bits-bytes.html 
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Jeg vil nå gi en oversikt over hvordan en stor andel av data om Facebook-brukere blir automa-

tisk samlet inn ved bruk av teknologiske metoder. Det er spesielt informasjonskapsler jeg gir 

en beskrivelse av. 

 

2.4.2 Informasjonskapsler 

Facebook benytter seg av informasjonskapsler, eller som det også heter; cookies.52 En infor-

masjonskapsel en er tekstfil som ved besøk på, eller i interaksjon med en nettside legges i 

nettleseren sitt internminne.53 Informasjonskapsler husker data fra internettsidene du har vært 

på. Ved for eksempel innlogging på nettsteder kan nettleseren huske hvilket brukernavn og 

passord du bruker på den spesifikke siden. Det samme gjelder for adresse og navn m.m. Face-

book benytter seg av informasjonskapsler dersom ett av følgende krav er oppfylt: 

x Du har en Facebook-konto 

x Du bruker en Facebook-tjeneste (inkluderer både nettsted og apper uansett om du er 

logget inne eller ikke) 

x Du besøker andre nettsteder og apper som bruker Facebook-tjenester (inkludert liker-

knappen og annonseringsverktøyene)54 

Med andre ord samles det inn data om alle brukere på Facebook, ved bruk av informasjons-

kapsler.  

 

I november 2016 dukket det opp en beskjed øverst på min Facebook-profil: 

 
Skjermdump 11: Beskjed om informasjonskapsler på Facebook55 

I beskjeden informerer Facebook om at de bruker informasjonskapsler for å gjøre innholdet på 

Facebook mer personlig og skreddersydd, samt for å måle annonser og tilby en tryggere opp-

levelse for brukerne av nettforumet. Videre informerer Facebook indirekte om at jeg ikke har 

                                                 
52 Jeg bruker informasjonskapsler og cookies om hverandre, de begge begrepene er i bruk i norsk dagligtale. 

Begrepene er synonyme. Se Datatilsynet (november, 2015): Det store datakappløpet, Rapport om hvordan 
kommersiell bruk av personopplysninger utfordrer personvernet, s.18, fotnote 23. 

53 Kaasin, Helge (2016): Informasjonskapsler (cookies). [online] NRK. Lastet ned fra: 
https://www.nrk.no/retningslinjer/informasjonskapsler-_cookies_-1.1110986 

54 Facebook: Informasjonskapsler og annen lagringsteknologi. [online] Facebook. Lastet ned fra: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

55 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
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anledning til å nekte dem å samle inn informasjon på og utenfor Facebook ved bruk av infor-

masjonskapsler. Dette begrunnes med at Facebook tolker det at du klikker eller navigerer deg 

på nettstedet som et stilltiende samtykke til at du godtar at Facebook benytter seg av informa-

sjonskapsler. Som bruker har man her ingen anledning til å trekke tilbake dette stilltiende 

samtykket. 

 

I beskjeden ovenfor nevner Facebook noen utvalgte grunner til hvorfor Facebook benytter seg 

av informasjonskapsler. Jeg vil nå gi en noe mer utdypende presentasjon av disse grunnene, 

samt tilføye et par andre. Jeg har utarbeidet en figur som viser hvorfor Facebook benytter seg 

av informasjonskapsler for å hente inn informasjon: 

 
Figur 4: Facebooks begrunnelser for bruk av informasjonskapsler/cookies 

Som det fremgår av figuren ovenfor, er det flere grunner til at Facebook benytter seg av in-

formasjonskapsler. Jeg vil nå kort gå gjennom hver av disse punktene for å forklare hva som 

ligger i den enkelte begrunnelse. Figuren er basert på informasjonen som presenteres i Face-

books retningslinjer for informasjonskapsler.  

 

Annonsering  

Facebook bruker informasjonskapsler som et verktøy for å vise annonser for bedrifter og or-

ganisasjoner. Annonsene rettes mot de som kan være interessert i produktene eller tjenestene 

som det annonseres for. Informasjonskapsler bidrar samtidig med å hindre gjentakelser i vis-

ningen av den samme reklamen. McDonald´s Norge er et eksempel på et selskap som kjøper 

annonseplass på Facebook sine sider: 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 36 

 
Skjermdump 12: Eksempel på sponset reklame på Facebook sine sider56 

Sikkerhet og integritet 

Facebook benytter seg av informasjonskapsler for å sørge for at kontoer, data og Facebook 

sine tjenester er trygge. Facebook hevder at informasjonskapsler bidrar til å identifisere forsøk 

på å få tilgang til en Facebook-konto gjentatte ganger uten autorisasjon. Informasjonskapsler 

kan videre innføre ekstra sikkerhetstiltak når den uautoriserte tilgangen er inntruffet. 

 
Facebook bruker informasjonskapsler for å finne ut når brukere er logget inn. Ved gjentatte 

innlogginger fra samme enhet har Facebook anledning til å bekrefte kontoen til en bruker. For 

eksempel kan Facebook koble en brukerprofil opp mot en spesifikk iPhone ved at vedkom-

mende gjentatte ganger benytter seg av iPhonen får å logge inn på Facebook, enten i en app 

eller i nettleseren. Gjennom bruk av informasjonskapsler har Facebook mulighet til å gjenopp-

rette kontoen dersom en bruker har glemt passordet sitt. 

 

Analyse og forbedring 

Informasjonskapsler brukes av Facebook for å kunne tilby en best mulig opplevelse for bruke-

ren. Facebook bruker informasjonskapsler for å registrer sideforholdet og skjermmålene på 

enheten som blir benyttet. Dette er for å kunne tilby riktig visning av nettstedene og appene.  

 

For at Facebook skal kunne tilby en best mulig opplevelse for brukeren, er det i tillegg viktig 

for dem å kunne forbedre seg på de feltene hvor de har forbedringspotensialet. Informasjonen 

som innhentes gjennom informasjonskapslene hjelper Facebook med å analysere hvilke deler 

av Facebook-tjenestene folk syns er mest nyttig og engasjerende. På denne måten vil de kunne 

si noe om hvilke av tjenestene som har potensialet til å forbedres, og hvilke tjenester som kan 

                                                 
56 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
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forbli som de er. Informasjonskapslene brukes blant annet til å sende trafikk via forskjellige 

servere og innhente informasjon om hvor raskt Facebook-tjenestene lastes inn for forskjellige 

personer.  

 

Facebook benytter seg av informasjonskapsler til å bekjempe aktivitet som bryter med deres 

retningslinjer. For eksempel kan informasjonskapsler hjelpe Facebook å lokalisere mindreåri-

ge, og videre hindre dem i å opprette kontoer på Facebook.  

 

2.4.3 Enhetsidentifikator og lokal lagring 

Enhetsidentifikatoren vil gi Facebook informasjon om hvilke enhet(er) en person benytter seg 

av ved bruk av tjenestene deres. Tjenestene kan på denne måten tilpasses den aktive enheten 

og eventuelle problemer mellom enheten og tjenesten kan analyseres. For eksempel er grense-

snittet på en mobiltelefon annerledes enn på en datamaskin. For at brukeropplevelsen til 

Facebooks medlemmer skal være god er det nødvendig at Facebook tilpasser sitt skjermbilde 

ut ifra hvor stor skjermen er.  

 

Lokal lagring er en bransjestandardteknologi som gjør det mulig for et nettsted eller en appli-

kasjon å lagre og hente frem data på en datamaskin, mobiltelefon eller en annen enhet. Den 

lokale lagringen går altså ut på å lagre informasjon hentet inn ved bruk av blant annet infor-

masjonskapsler på selve enheten dataen kommer fra. For Facebook bil dette si at de selv ikke 

sitter på all data i sine lagringsmedier, men at ved å oppsøke den spesifikke enheten vil de 

kunne få tilgang til informasjonen. 

 

Generelt sett kan man si at de teknologier som er nevnt i dette kapittelet er med på å spore de 

handlingene en person utfører på internett i tilknytning til Facebooks tjenester. Teknologiene 

gjør det mulig for Facebook å utføre en automatisert behandling av personopplysninger, ved 

at teknologiene samler inn, lagrer og deler personlig informasjon om Facebooks brukere.  

 

2.5 Oversikt over den rettslige reguleringen av Facebook 
 

2.5.1 Innledning 

Personvern ble opprinnelig definert som den enkeltes rett til å kunne kontrollere behandling 

av opplysninger om seg selv. Dette gjaldt spesielt i forbindelse med større organisasjoner sin 

bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I senere tid har personvernbegre-
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pet fått en noe videre begrepsforståelse, og i den allmenne debatten er nå personvern nærmest 

synonymt med beskyttelse av den personlige integriteten.57 Ser vi på personvern i et teknolo-

gisk perspektiv, er kanskje personopplysningsvern mest nærliggende begrep å bruke isteden-

for det mer generelle begrepet personvern. Schartum og Bygrave58 skriver at personopplys-

ningsvern er en underkategori av personvern som omhandler normer for behandling av per-

sonopplysninger med sikte på å verne om privatlivets fred, personlig integritet og autonomi. 

Med andre ord kan vi konkludere med at personvern handler om retten til privatliv og retten 

til å bestemme over egne personopplysninger.  

 

I Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 står det at enhver har rett til pri-

vatliv og familieliv, samt respekt for sitt hjem og sin korrespondanse.59 Vernet av den person-

lige integriteten er også grunnlovsfestet i Grunnloven § 102: ”Enhver har rett til respekt for 

sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon”. 

 

Personvern er ikke bare viktig for å ivareta den enkeltes personlige integritet og privatliv, men 

også for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn. Har man ikke privatliv vil det ikke 

være mulig for den enkelte å utvikle refleksjoner og vurderinger på et selvstendig grunnlag, 

uten å være under kontroll av andre mennesker.60 

 

Personvern blir i Norge regulert gjennom lov om behandling av personopplysninger (person-

opplysningsloven). EØS-avtalen forpliktet Norge til å gjennomføre EUs personverndirektiv 

(95/46/EF), noe som la grunnlaget for vårt nåværende personvernregelverk.61 Personverndi-

rektivet art. 1 forklarer at formålet med direktivet er å beskytte den enkelte mot at personver-
                                                 
57 Schartum, Dag W. Og Bygrave, Lee A. (2016): Personvern i informasjonssamfunnet, s. 19. 
58 Schartum, Dag W. Og Bygrave, Lee A. (2016): Personvern i informasjonssamfunnet, s.  20 
59 “Retten til respekt for privatliv og familieliv 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt 

hjem og sin korrespondanse”. 
60 Se NOU 1999: 27 “Ytringsfrihed bør finde Sted”. I grunnlovsforslagets til Grl. § 100, 6. ledd, påpekes det at 

staten har ansvar for å legge forholdene til rette for at en åpen og opplyst offentlig samtale skal finne sted. I 
grunnlovsforslaget blir det lagt vekt på blant annet at offentlig samtale kan utvikle felles fornuft og dermed 
«anstendiggjøre» den enkelte. På den måten kan det sies at autonomiprinsippet og den frie meningsdannel-
sen blir ivaretatt. Den enkeltes privatliv bidrar til å utvikle vedkommende til et myndig menneske.  

61 Det var i EØS-komiteens beslutning nr 83/1999 av 25.juni 1999 at personverndirektivet fra 1995 om beskyttel-
se av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opp-
lysninger, ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester. Samtidig som dette 
skjedde ble også EØS-avtalens protokoll 37 endret til også å gjelde for EFTA-statenes deltakelse i den ar-
beidsgruppen som personverndirektivet oppretter for å gi råd til Kommisjonen i ulike spørsmål som om-
handler personvern og behandling av personopplysninger. 
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net blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal bli be-

handlet i samsvar med grunnleggende rettigheter og friheter, spesielt med tanke på privatlivets 

fred. 

 

Personverndirektivet art. 2 sier at den behandlingsansvarlige er den som alene eller sammen 

med andre bestemmer hvordan, og for hvilket formål, personopplysningene skal behandles, jf. 

bokstav d. Den behandlingsansvarlige kan ifølge denne artikkelen være både en fysisk eller 

juridisk person, offentlige myndighet, byrå eller et annet organ. Personverndirektivet art. 4 

forklarer at hovedregelen vedrørende forholdet mellom direktivet og nasjonal lovgivning er at 

behandling av personopplysninger innenfor fellesskapet skal følge reglene om personvern i 

den staten der den behandlingsansvarlige er etablert. Det er med andre ord den behandlings-

ansvarliges stedlige etablering som bestemmer hvilken lov som gjelder for den behandlings-

ansvarliges virksomhet. Som nevnt innledningsvis i kapittel 2 er Facebook pr i dag etablert i 

35 land utenfor USA. Alle disse 35 landene har hver sin nasjonale lovgivning, vedtatt av lan-

dets myndigheter. Personvernregelverket i de forskjellige landene vil av denne grunn variere 

noe, og flere av disse regelverkene kan være i konflikt med Facebook sine personvernbe-

stemmelser. Vedkommende land har anledning til å føre tilsyn med Facebook Ireland Limi-

ted, men det er i Irland hovedansvaret for å føre tilsyn med Facebook ligger, da det er i Dublin 

den behandlingsansvarlige hovedsakelig er etablert.  

 
2.5.2 Det avtalerettslige grunnlaget 

Jeg vil i dette delkapittelet ta for meg to avtalerettslige grunnlag som omhandler behandling 

av personopplysninger i Facebook, hvor begge avtalene har betydning for både brukerne og 

Facebook. De to grunnlagene er: privatrettslig avtale mellom bruker og Facebook, og intern 

avtale innad i Facebook om overføring av data fra EU til USA. Den privatrettslige avtalen 

som foreligger mellom Facebook og brukeren er basert på aksept fra brukeren. I avtaleloven § 

2 benyttes begrepet aksept der en part godtar en annen parts tilbud. Aksept er altså et løfte om 

å akseptere et tilbud fra en part. Facebook som en aktiv part tilbyr sin medlemmer en avtale, 

som medlemmene kan velge å akseptere. I personverndirektivet benyttes begrepet samtykke 

istedenfor aksept.62 Samtykke fungerer her som en tillatelse fra den registrerte til behand-

lingsansvarlig om at behandling av personopplysninger om den registrerte kan finne sted. Den 

registrerte og behandlingsansvarlig inngår dermed en form for avtale. Samtykke er en stor del 

                                                 
62 Se PVD art. 2 bokstav h. 
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av det avtalerettslige grunnlaget mellom bruker og Facebook vedrørende blant annet behand-

ling av personopplysninger. Jeg vil derfor gi en presentasjon av hva som inngår i begrepet 

samtykke. Ved å gjøre dette legger jeg grunnlag for forståelse av noen sider ved den senere 

besvarelsen. 

 

Personverndirektivet art. 2 bokstav h) definerer den registrertes samtykke som: 

”enhver frivillig, spesifikk og informert viljesytring om at den registrerte gir sitt samtykke til 

at personopplysninger om vedkommende blir behandlet.” 

 

Om samtykke er frivillig må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Man kan ikke bli ilagt føringer på 

at man må samtykke til noe. Spørsmål som kan bli stilt for at man skal kunne vurdere nivået 

av frivillighet er blant annet hvor belastende et samtykke er for en, og om konsekvensene er 

uforholdsmessige om vedkommende ikke samtykker. Et spesifikt samtykke handler om at 

samtykke skal være konkret. Samtykke skal altså bare gjelde for den ene avgrensede behand-

lingen. Et informert samtykke innebærer at du har fått informasjon som bidrar til du vet hva 

du samtykker til, og hvilke konsekvenser et eventuelt samtykke har for deg. Et samtykke kan 

på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake.  

 

I tillegg kommer kravet om at samtykket skal være uttrykkelig til anvendelse ved bruk av ar-

tikkel 8, nr. 2 bokstav a i direktivet: ”den registrerte uttrykkelig har gitt sitt samtykke til slik 

behandling (...)”. Artikkel 8 tar for seg behandling av sensitive opplysninger, eller som direk-

tivet skriver; særlige typer opplysninger. Schartum og Sætre skriver at et samtykke er uttryk-

kelig etter norsk rett63 hvis det foreligger en tydelig handling som klart markerer at det var 

meningen å gi tillatelse til å behandle personopplysninger. 64 De mener videre at man ikke kan 

forstå en persons passivitet som samtykke, og at man heller ikke kan forstå handlinger som 

ikke direkte gjelder aksept av behandling av personopplysninger som et aktivt samtykke. 

 

 

 

                                                 
63 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Personopplysningsloven har implemen-

tert EUs personverndirektiv inn i sin lovgivning, noe som gjør at begrepene i de to rettskildene muligens in-
neholder en form for felles betydning. 

64 Schartum, Dag W. og Sætre, Kjetil W. (2016): Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvalt-
ning, s. 71. 
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Privatrettslig avtale mellom bruker og Facebook  

Hovedregelen om avtaleinngåelse i avtaleretten er at en avtale blir til ved at en part aksepterer 

et tilbud som den andre part har fremsatt, og at det er overenstemmelse mellom tilbud og ak-

sept.65 Facebook tilbyr en tjeneste, og brukeren kan så velge å akseptere tilbudet eller la være 

å bruke tjenesten. Ved at brukeren aksepterer tilbudet fra Facebook, inngår de to aktørene 

dermed en privatrettslig avtale. Det er 13 års aldersgrense for å registrere seg som bruker av 

Facebook, noe som betyr at også mindreårige vil utøve sin samtykkemyndighet.  

 

Betingelsene man godtar dersom man velger å registrere seg som bruker av Facebook er å 

finne i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter. Erklæringen er basert på Facebooks 

prinsipper og styrer  deres forhold med sine brukere og andre som samhandler med Facebook. 

Facebooks varemerker, produkter og tjenester faller inn under sistnevnte kategori. Erklæ-

ringen om plikter og rettigheter informerer i første avsnitt om at du godtar erklæringen der-

som du bruker Facebook-tjenester. Dette inkluderer aktuelle oppdateringer ved senere anled-

ninger. Facebook tilbyr en rekke ulike tjenester, og tillater seg å be sine brukere gjennomgå 

og godta tilleggsvilkår som gjelder samhandling med en konkret app, produkt eller tjeneste. I 

den nevnte erklæringen til Facebook står det helt nederst:  

 

”Ved å gå inn på eller bruke Facebook-tjenester godtar du at vi kan samle inn og bruke slikt 

innhold og informasjon i samsvar med retningslinjene for data med aktuelle oppdateringer. 

Det kan også være nyttig for deg å lese dokumentene nedenfor. Der finner du ytterligere in-

formasjon om din bruk av Facebook”. 

 

Etter denne informasjonen blir listet opp 12 informasjonstekster som ble presentert som hen-

holdsvis betingelser, retningslinjer eller rene veilednings- og informasjonssider. Disse tekste-

ne inneholder forskjellige nivåer av føringer ment for medlemmer av Facebook. Alle tekstene 

er ikke aktuelle å lese for alle brukere, da innholdet i tekstene er beregnet for spesifikke grup-

per av medlemmer. Jeg har utarbeidet en figur som kan fremstå som en tolkning av hva som 

ligger av føringer i tekstene:  

                                                 
65 Se avtaleloven § 2 
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Figur 5: Illustrasjon som viser trinnforholdene mellom de forskjellige kategoriene; informasjonsside, retningslinjer og be-
tingelser 

Figuren viser relasjonen mellom kategoriene informasjonsside, retningslinjer og betingelser i 

form av trappetrinn. Jo høyere man kommer opp i trappen, desto strengere er føringene vedrø-

rende innholdet ment å være. Grunnen til at jeg har valgt å fremstille de overliggende katego-

rienes relasjon til hverandre er for å vise at det finnes andre føringer og anbefalinger som er 

gjeldende for brukere enn kun erklæring om plikter og rettigheter og Facebooks retningslinjer 

for data. Noen tekster er kun ment som veiledningsmateriale for brukere, mens andre tekster 

setter strengere føringer for hvordan brukeren skal forholde seg til et konkret tema. 

 

Intern avtale om overføring av data fra EU til USA – Safe Harbor & Privacy Shield 

EUs personverndirektiv (95/46/EF) art. 25 regulerer overføring av personopplysninger til et 

tredjeland. Artikkelen sier blant annet at dersom en tredjestat sørger for tilstrekkelig verneni-

vå, skal overføringen være lovlig. For å ha oversikt over hvilke tredjestater som kan sies å ha 

tilstrekkelig vernenivå, ble Safe Harbor-avtalen opprettet i år 2000. Safe Harbor-avtalen er en 

avtale mellom EU og USA gikk ut på at virksomheter i USA som hadde erklært å følge en 

rekke prinsipper fastsatt av europeiske og amerikanske myndigheter, skulle anses å ha til-

strekkelig nivå på vern av personopplysninger. I oktober 2015 avgjorde EU-domstolen Safe 

Harbor-avtalen ugyldig.66 Bakgrunnen for ugyldiggjøringen var at Safe Harbor ikke var i 

samsvar med europeisk lovgivning. Personvernaktivisten Max Schrems klarte å bevise dette 

ved bruk av Facebook sin overføring av personopplysninger fra Europa til USA som eksem-

pel på ulovlig overføring.67 Max Schrems sendte inn en klage som inneholdt 23 punkter til det 

irske datatilsynet angående feil og mangler hos Facebook. Punkt 23 hadde som overskrift 
                                                 
66 Datatilsynet (06. oktober 2015): Safe Harbor – beslutningen kjent ugyldig. [online] Datatilsynet. Lastet ned 

fra: https://www.datatilsynet.no/Nyheter/2015/Safe-Harbor-beslutningen-kjent-ugyldig/. Se også: Judgment 
of the court (Grand Chamber) of 6 October 2015 Case C-362/14: Maximillian Schrems v Data Protection 
Commissioner 

67 Gibbs, Samuel (2015): Max Schrems Facebook privacy complaint to be investigated in Ireland.[online] The 
guardian. Lastet ned fra: https://www.theguardian.com/technology/2015/oct/20/max-schrems-facebook-
privacy-ireland-investigation 

Informasjonssider 
(informasjon) 

Retningslinjer 
(anbefallinger) 

Betingelser 
(føringer) 
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”PRISM”, og handlet om at selskaper i USA hadde ulovlig tilgang til serverne til Facebook. 

Dommen fikk navnet C-362/14 (Schrems), og avgjørelsen 06. oktober 2015 resulterte i en 

ugyldiggjøring av beslutning 2000/520 (Safe Harbor).68  I praksis betydde ugyldiggjøringen 

av avtalen at selskaper som overførte personopplysninger fra Europa til USA måtte finne 

andre mekanismer å benytte for ikke å bryte med det europeiske regelverket.  

 

Safe Harbor-avtalen ble 12 Juli 2016 erstattet av en lignende avtale ved navn EU-US Privacy 

Shield.69  Denne nye avtalen setter noe strengere krav til overføring av personopplysninger 

mellom Europa og USA, så beskyttelsen av opplysningene anses å være sterkere. Max 

Schrems uttalte imidlertid på et seminar ved navn ”Your data is for sale”70 at Privacy Shield 

nærmest er en kopi av Safe Harbor.  

 

30. september 2016 sertifiserte Facebook Inc. rammeverket for EU-US Privacy Shield.71 

Facebook følger avtalen vedrørende overføring av personopplysninger tilknyttet workplace 

for Facebook og annonser og måling.72 Dersom Facebook ønsker å overføre personopplys-

ninger knyttet til andre formål, må Facebook belage seg på å benytte andre grunnlag for over-

føringen.   

 

2.5.3 Regulering av personvern på Facebook 

I dette avsnittet vil jeg kartlegge hvor det står om personvern på Facebook sine sider. Selve 

innholdet i informasjonen vil jeg gå nærmere inn på i kapittel 4 og 5 som tar for seg en inn-

holdsmessig sammenligning av personverninformasjonen til Facebook.  

 

Hjem-siden til Facebook inneholder et område med snarveier til Facebooks informasjonssider. 

Området er markert med en rød firkant i følgende skjermdump:  

                                                 
68 Court of Justice of the European Union (06.10.2015): Press release no 117/15. Judgment in Case C-362/14. 

Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner. Court of Justice of the European Union, Luxem-
bourg.  

69 Beslutning 2016/1250. Se også: Datatilsynet (2016a): Privacy Shield er vedtatt.  [online] Datatilsynet. Lastet 
ned fra: https://www.datatilsynet.no/Nyheter/2016/privacy-shield-er-vedtatt/ 

70 Mandag 14.11.2016, på Latter, Aker brygge. Arrangert av Forbrukerrådet. 
71 U.S. Department og Commerce (2016): Privacy Shield Framework, Facebook Inc. [online] The International 

Trade Administration. Lastet ned fra: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) 

72 Facebook: FACEBOOK INC. OG EU-US PRIVACY SHIELD. [online] Facebook. Lastet ned fra: 
https://www.facebook.com/about/privacyshield 
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Personvern: 
Generell informasjonsside om per-
sonvern. Inneholder Facebooks ret-
ningslinjer for data. Hensvier til både 
betingelsene til Facebook og Face-
books retningslinjer for informa-
sjonskapsler. 

 
Skjermdump 13: Startsiden (hjem-siden) på Facebook m/egne markeringer73 

Området merket med rød firkant inneholder de tre hovedsidene som omhandler personvern på 

Facebook. Jeg vil nå forstørre området, og kommentere hvilke av sidene som er relevante for 

personvernet og hva de inneholder av informasjon: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Oversikt over snarveier til personverninformasjon på Facebooks 
hjem-side. 

 

Som figuren viser er det tre av referansene som fører til sider vedrørende personvern. Ved 

bruk av denne figuren er alle de relevante sidene omhandlende personvern nevnt. Jeg vil nå gå 

                                                 
73 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   

Betingelser: 
Betingelser er det samme som 
Facebooks erklæring om plikter 
og rettigheter. Erklæringen er 
det dokumentet som utgjør 
avtalen mellom den registrerte 
og Facebook. 

Informasjonskapsler:  
Facebooks retningslinjer for informa-
sjonskapsler. Retningslinjene forklarer 
hvilke former for innsamlingsteknolo-
gi Facebook gjør bruk av. 
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gjennom de tre referansene personvern, betingelser og informasjonskapsler for å kartlegge 

hvilke form for informasjon som foreligger på sidene. 

 

Personvern 

Dersom man klikker seg inn på personvern blir man ført videre til en informasjonsside som 

primært omhandler Facebooks retningslinjer for data: 

 
Skjermdump 14: Forsiden til ”Retningslinjer for data”, på Facebook sine sider.74 

I Facebooks retningslinjene for data står det om hva slags informasjon Facebook samler inn, 

hvordan de bruker denne informasjonen, hvordan informasjonen blir delt, og hvordan du som 

bruker kan administrere eller slette informasjon om deg selv. Retningslinjene er et av de mest 

relevante dokumentene til Facebook vedrørende informasjon om personvern. Retningslinjene 

inneholder mye av den samme informasjonen som Facebooks erklæring om plikter og rettig-

heter. Hvis man blar litt nedover og følger med på venstre side av skjermen, vil følgende 

valgalternativer gjøres tilgjengelig: 

                                                 
74 Facebook (20.03.017): Informasjonskapsler og annen lagringsteknologi. [online] Facebook. Lastet ned fra: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
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Skjermdump 15: Steder på Facebook man kan finne informasjon om personvern75 

Punkt nummer to i listen er Grunnleggende om personvern. Trykker du på dette valget blir du 

videreført til følgende side: 

 
Skjermdump 16: Facebook-siden ”grunnleggende om personvern”76 

I fanen til høyre kan man velge mellom forskjellige temaer. Temaet Toppemner inneholder 

vanlige spørsmål om personvern, med tilhørende svar gitt av Facebook. Eksempler på spørs-

mål brukeren kan finne svar på her er: 

x Hvordan velger jeg hvem som kan se bilder og andre ting jeg publiserer på Facebook? 

x Hvordan kan jeg få noen til å slutte å plage meg? 
                                                 
75 Facebook (20.03.017): Informasjonskapsler og annen lagringsteknologi. [online] Facebook. Lastet ned fra: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
76 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
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x Hvem kan se et bilde jeg publiserer på Facebook, når noen andre er tagget på det? 

 

Temaet til høyre på skjermdump 16 med navn Du bestemmer inneholder informasjon om 

hvordan en bruker kan bestemme over Facebook-opplevelsen sin. Man kan velge å finne ut 

hvordan man tilpasser personverninnstillingene slik at brukeren trygt kan dele øyeblikkene 

sine, hvordan man kan øke kontosikkerheten, samt finne ut hvordan Facebook kan bidra til å 

beskytte brukeren. I tillegg kan man få informasjon om hvordan man kontrollerer annonsene 

man får presentert på Facebook, slik at disse annonsene blir mer skreddersydd for den enkelte 

bruker. Informasjonssiden Du bestemmer inneholder mye av den informasjonen som blir pre-

senter på informasjonssiden Toppemner. Begge sidene tar sikte på å informere brukere om 

hvordan de kan benytte seg av Facebook sine funksjoner og tjenester tilknyttet personvern og 

sikkerhet. 

 

På skjermdump 15 som viser steder på Facebook man kan finne informasjon om personvern 

heter den nederste fanen Flere ressurser. Denne fanen inneholder en liste med ytterligere in-

formasjonssider, blant annet: 

x Facebook personvernsside 

x Facebooks sikkerhetsside 

x Mindreårige og sikkerhet 

x Facebook Site Governance-siden 

x Merknad om EU-US Privacy Shield 

Formålet til disse sidene er å opplyse brukere av Facebook om de temaene sidene handler om. 

Sidene informerer om oppdateringer og endringer, samtidig som de åpner for at brukere kan 

diskutere dem imellom vedrørende det aktuelle temaet.   

 

Informasjonen som fremkommer på flere av de sidene kartlagt så langt i avsnitt 2.5.3 fremstår 

som informasjonssider om personvern uten at de setter bindende føringer på brukeren. Sidene 

fungerer altså ikke som betingelser, plikter eller rettigheter for verken Facebook eller den re-

gistrerte. Jeg vil ikke ta for meg den informasjonen som er presentert på informasjonssidene i 

den videre vurderingen og analysen. Grunnen til dette er at informasjonen stort sett informerer 

om hvilke funksjoner og tjenester Facebook tilbyr, og inngår ikke som en del av avtalen i for-

hold til behandling av personopplysninger som foreligger mellom Facebook og den registrer-

te.  
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Betingelser 
Når Facebook snakker om betingelser, refererer de til erklæring om plikter og rettigheter. 

Erklæringen er det dokumentet brukeren samtykker til når vedkommende registrerer seg som 

bruker på Facebook. Facebook belager seg på samtykke som grunnlag for å behandle person-

opplysninger, og det er erklæringen som utgjør hvilke betingelser den registrerte samtykker til 

vedrørende personvern. Erklæringen om plikter og rettigheter er av denne grunn hovedkilden 

til informasjon om personvern på Facebook sine sider, og vil videre være utgangspunktet for 

den videre forskningen i denne oppgaven. Betingelsene er også nevnt på skjermdump 15 i 

forbindelse med steder på Facebook man kan finne informasjon om personvern. 

Informasjonskapsler 

Facebooks retningslinjer for informasjonskapsler inneholder retningslinjer utarbeidet av 

Facebook angående hvilken teknologi de benytter seg av for å samle inn opplysninger om sine 

brukere. Retningslinjene er også nevnt på skjermdump 15 i forbindelse med steder på Face-

book man kan finne informasjon om personvern. 

 

For å oppsummere vil jeg trekke ut tre dokumenter nevnt i avsnitt 2.5.3 som vil være relevan-

te for den videre fremstillingen: 

x Facebooks erklæring om plikter og rettigheter 

x Facebooks retningslinjer for data 

x Facebooks retningslinjer for informasjonskapsler 

Grunnen til dokumentene sin relevans er deres tilknytning til personvern og Facebooks be-

handling av personopplysninger.  
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3 Tilsyn med Facebook Ireland Limited  
 

3.1 Innledning 
I dette kapittelet vil jeg se på hvilke erfaringer Irland, Belgia og Frankrike har med å føre til-

syn med Facebook Ireland Limited. Ved å se på dette svarer jeg på det første forsknings-

spørsmålet. Det er flere grunner til at jeg har valgt disse tre nasjonene. Det irske datatilsynet 

er som tidligere nevnt de som har hovedansvaret med å føre tilsyn med Facebook, da Face-

books behandlingsansvarlige i Europa er etablert i Dublin, Irland. Grunnen til at jeg har valgt 

å se på Belgia og Frankrike sine tilsynserfaringer er fordi tilsynene er foretatt i nyere tid, noe 

som medfører en sterk relasjonen til dagens fremstilling av Facebook. I tillegg har jeg vært i 

kontakt med dem per mail, og mottatt informasjon om hvordan deres erfaringer med tilsynene 

har vært. Jeg ser det som en nødvendighet å ha vært i kontakt med tilsynsmyndighetene for å 

kunne besvare forskningsspørsmålet med et begrunnet resultat. En siste grunn til at disse tre 

tilsynsmyndighetene er svært relevante er fordi en god del av saksbehandlingen er offentlig-

gjort på internett. De tre tilsynene som er utført er også noe forskjellig i innhold og resultat, 

som vil være interessant å vurdere opp mot hverandre. 

 

I forprosjektet til denne oppgaven intervjuet jeg det norske Datatilsynet. Det viste seg at de 

ikke har jurisdiksjon til å føre tilsyn med Facebook Ireland Limited, da verken behandlingsan-

svarlig eller databehandler for Facebook er etablert i Norge. Av denne grunn er det ikke for-

svarlig for meg å basere forskningsopplegget på det norske Datatilsynet for å besvare forsk-

ningsspørsmålet om tilsyn. 

 

Jeg vil nå først presentere en oversikt over det rettslige aspektet ved tilsynsvirksomhet i Euro-

pa. Etter denne gjennomgangen vil jeg introdusere hvilken struktur den senere analysen i ka-

pittelet vil ha. 

 

3.2 Oversikt over den rettslige reguleringen av tilsyn 
Tilsynsvirksomhet innebærer utøvelse av offentlig myndighet.77 Det er viktig å konstatere 

dette da utøvelse av offentlig myndighet er (lov-) regulert. Tilsyn og rådgivning basert på er-

                                                 
77 Riksrevisjonen (2014): Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet.  
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faringer fra tilsyn skal medvirke til at personer sitt behov for tjenester blir ivaretatt.78 Samtidig 

er tilsynet med på å vurdere om tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte, om det 

finnes svikt i tjenesteytingen og hvordan det eventuelt kan forebygges, samt om ressursene i 

tjenesten blir brukt på en forsvarlig og effektiv måte.79 Tilsynet er som regel enten en planlagt 

aktivitet, en reaksjon på en hendelse, eller utført med et overordnet perspektiv i form av for 

eksempel områdeovervåkning.80 

I følge artikkel 28 i personverndirektivet (95/46/EF) skal hver medlemsstat av EU/EØS81 ut-

peke minst én offentlig tilsynsmyndighet som skal påse at reglene som er vedtatt gjennom 

direktivet etterleves. Tilsynsmyndigheten skal, etter nr. 1 i artikkelen,  utøve sine oppgaver i 

full uavhengighet. Ettersom det legges opp til at tilsynsmyndigheten skal utøves som et for-

valtningsorgan, er det nærliggende å tolke det slik at uavhengighetskravet relaterer seg til den 

utøvende statsmakt. Etter artikkel 28 nr. 4 skal enhver kunne rette en anmodning til tilsyns-

myndigheten omfattende vern av vedkommende sine rettigheter i forbindelse med behandling 

av personopplysninger. Nr. 5 i den aktuelle artikkelen fastsetter at tilsynsmyndigheten med 

jevne mellomrom skal utarbeide offentlige rapporter om sin tilsynsvirksomhet. Nr. 6 sier at de 

nasjonale tilsynsmyndigheten skal samarbeide der det viser seg nødvendig. Det skal også fast-

settes regler angående taushetsplikt for medlemmene av tilsynsmyndigheten, se nr. 7. 

Director for Privacy Policy (heretter direktøren for Facebooks personvernregler) for Face-

book Ireland Limited, Dr. Jyn Schultze-Melling, forklarer i en mailkorrespondanse med meg 

at Facebook er underlagt irsk jurisdiksjon. Han forteller at alle brukere av Facebook (utenom 

de som er bosatt i USA og Canada) blir håndtert fra Dublin, Irland. Direktøren sier videre at 

det er Irish Data Protection Commissioner som håndterer brudd på personvernregelverket for 

virksomheter etablert i Irland, som da videre inkluderer Facebook. Datatilsynet i Norge sier 

gjennom mailkorrespondanse med meg at selv om det er det irske datatilsynet som i utgangs-

                                                 
78 St.meld. nr. 17 (2002-2003) om statlige tilsyn 
79 Helsetilsynet (2012): Hva er tilsyn? [online] Helsetilsynet. Lastet ned fra: 

https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/om-tilsyn/om-tilsyn/ 
80 Ibid 
81 EØS består av EUs 28 medlemsland og tre av EFTA-statene (European Free Trade Association): Island, 

Liechtenstein og Norge. Se Regjeringen.no (2014): Ofte stilte spørsmål (Rettigheter og muligheter som 
EØS-borger). [online] Statsministeren kontor. Lastet ned fra: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/fakta-115259/ofte-stilte-sporsmal/id613868/ 
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punktet fører tilsyn med Facebook, så forhindrer ikke dette at andre land sitt datatilsyn kan 

foreta tilsyn med Facebook på eget initiativ. 

 

Dagens regulering av tilsyn vil bli endret i mai 2018 grunnet at personvernforordningen 

(PVF) erstatter dagens personverndirektiv (PVD). Premissene endres med personvernforord-

ningen ved at for eksempel meldeplikten til tilsynsmyndigheten forsvinner, og ansvar for å 

vurdere personvernkonsekvenser tillegges virksomheten. Det blir av denne grunn i større grad 

nødvendig å vite innad i virksomheten hvordan man forholder seg til personvernregelverket. 

Personvernforordningen art. 57 forklarer blant annet at hver tilsynsmyndighet skal føre tilsyn 

og håndheve forordningen. Tilsyn kan etter PVF art. 61 forekomme etter anmodning fra andre 

lands tilsynsmyndigheter, og tilsynsmyndigheter kan samarbeide om å føre tilsyns etter artik-

kel 62. Personvernforordningen introduserer en ny tilsynsmodell: one stop shop system, som 

går ut på at behandlingsansvarlig som er etablert i flere EU-land ikke skal trenge å forholde 

seg til tilsynsmyndighetene i alle nasjonene de er etablert. Den behandlingsansvarlige skal 

kun måtte forholde seg til den myndigheten som holder til der virksomheten har etablert sitt 

hovedkontor. 82 83 I tillegg til at den behandlingsansvarlige kun skal kunne forholde seg til en 

tilsynsmyndighet, skal også innbyggere forholde seg til en tilsynsmyndighet. Det innebærer at 

en innbygger i Norge skal rette alle klager angående behandling av vedkommende sine per-

sonopplysninger til det norske Datatilsynet. Vedkommende skal med andre ord slippe å hen-

vende seg til det irske datatilsynet dersom han eller hun mener at Facebook sin håndtering av 

personopplysninger er i motsetning til personvernforordningen. Det norske Datatilsynet må da 

videre henvende seg til det irske datatilsynet for å løse opp i den klagen som er sendt.  

 

3.3 Fremgangsmåte og metode 
For å gi en oversiktlig fremstilling av de aktuelle tilsynssakene og myndighetenes erfaringer 

har jeg valgt å dele opp de neste avsnittene i tre hoveddeler: 

 

 

 

 

                                                 
82 Article 29 Data Protection Working Party (13. desember, 2016): Guidelines for identifying a  
controller or processor’s lead supervisory authority. 
83 Se PVF art. 56. 
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Figur 7: Oversikt over den videre fremstillingen i kapittel 3 om tilsyn 

Figuren ovenfor er ment å illustrere rekkefølgen og oppsettet i den videre fremstillingen. Jeg 

vil først ta for meg det irske datatilsynet, deretter det franske datatilsynet, og helt til slutt det 

belgiske datatilsynet. Hvert avsnitt vil inneholde både bakgrunnen for tilsynet utført med 

Facebook og erfaringene med tilsynet. Etter at alle tilsynsmyndighetene er presentert vil jeg gi 

et kort oppsummering av resultatene og vurdere resultatene opp mot hverandre.  

 

Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å stedlig oppsøke tilsynsmyndighetene da avstanden 

fra Norge til de aktuelle landende er for stor. Jeg valgte derfor å benytte meg av mail for å 

oppnå kontakt. Jeg skrev en felles mail som skulle sendes til de tre tilsynsmyndighetene. Mai-

len ble skrevet på engelsk, inneholdt en kort presentasjon av meg selv og hva jeg studerer, 

samt informasjon om at spørsmålene er stilt ut ifra et faglig formål. Deretter stilte jeg tre 

spørsmål som er begrunnet i det første forskningsspørsmålet om tilsyn: 

1.) Har dere noe informasjon (dokumenter eller artikler) angående klager som har blitt 

reist mot Facebook? 

2.) Har dere noe informasjon (dokumenter eller artikler) som tar for seg erfaringer med 

tilsyn med Facebook? Hva resulterte tilsynet i? 

3.) Dersom dere ikke har noen artikler eller dokumenter på dette feltet, er det en mulighet 

for at dere kunne skrevet noen linjer for å besvare spørsmålene i korte trekk? 

Etter at disse spørsmålene var stilt takket jeg for deres tid, og informerte om at jeg var takk-

nemlig for all hjelp jeg kunne få. 

1.) Datatilsynet i Irland - kap. 3.4 
•1. Bakrgunn for tilsyn 
•2. Erfaringer med tilsyn 

2.) Datatilsynet i Frankrike - kap. 3.5 
•1. Bakgrunn for tilsyn 
•2. Erfaringer med tilsyn 

3.) Datatilsynet i Belgia - kap. 3.6 
•1. Bakgrunn for tilsyn 
•2. Erfaringer med tilsyn 
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I tillegg til å benytte meg av spørsmål via bruk av mail, innhentet jeg informasjon ved bruk av 

dokumentstudier. Se avsnitt 1.4 for mer informasjon om fremgangsmåte for dokumentstudier. 

 

3.4 Data Protection Commissioner of Ireland (DPC) tilsyn med Facebook 
 
3.4.1 Innledning 

I en mail jeg mottok fra det irske datatilsynet Data Protection Commissioner of Ireland 

(DPC) forklares det at det er tre rapporter som er aktuelle å se på vedrørende DPC sine til-

synserfaringer med Facebook. Den første rapporten handler om et tilsyn som fant sted i 

2011.84 Den neste rapporten forklarte det teknologiske aspektet ved den første rapporten noe 

mer detaljert.85 Den tredje og siste rapporten jeg ble anbefalt er en kontrollrapport fra 2012.86 

Denne sistnevnte rapporten har som formål å forklare hva statusen var i forhold til Facebook 

sin etterlevelse av anbefalingene som ble presentert i den første rapporten. Med andre ord ble 

det utført to tilsyn med Facebook; en i 2011, og en i 2012. 

 

DPC informere i mailen om at de ikke publiserer detaljer om de enkelte klager, men håper at 

rapportene er til hjelp. 

 

Direktøren for Facebook sine personvernregler støttet opp under disse anbefalingene, og for-

teller videre at de tre rapportene fra DPC er den beste kilden til hvilke endringer Facebook 

måtte utføre i forhold til håndteringen av personvern. Han kunne også informere om at Face-

book fortsatt er svært avhengig av rapportene som veiledningsmaterialet for å være i samsvar 

med dagens lovgivning. 

 

Følgende figur viser den planlagte strukturen for avsnitt 3.4: 

                                                 
84 Data Protection Commissioner (2011, desember): Facebook Ireland Ltd – Report of Audit.  
85 Data Protection Commissioner (2011, desember): Appendics to Facebook Ireland Audit Report.  
86 Data Protection Commissioner (2012, september): Facebook Ireland Ltd – Report of Re-Audit. 
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Figur 8: Oversikt over den videre strukturen i dette avsnittet, og utgangspunktet for vurderingene som blir gjort i kapittel 3 

De to hovedrapportene jeg ble anbefalt vil være utgangspunktet for strukturen i de videre av-

snittene. Jeg vil først vurdere og presentere informasjonen i rapporten fra 2011, for deretter å 

se på hvilke erfaringer DPC har gjort seg og hvilke endringer Facebook har innført. Erfaring-

ene og resultatet av tilsynet vil bli presentert med utgangspunkt i DPC sin rapport fra 2012.  

 

3.4.2 Bakgrunn for tilsyn utført av DPC i 2011 

I august 2011 sendte den australske advokatgruppen ”Europe versus Facebook” inn 16 klager 

rettet mot Facebook.87 Initiativet var ledet av personvernentusiasten Max Schrems. I septem-

ber samme år ble et tillegg på 6 klager sendt til DPC. Ytterligere en klage ble sendt i 2013 

angående overføring av opplysninger fra Europa til USA. Denne klagen ble imidlertid avslått 

at det irske datatilsynet88. De 22 første klagene ble derimot tatt til etterretning av datatilsynet, 

og omtalte følgende temaer: 

                                                 
87 Schrems, Max (2011): EUROPE.V.FACEBOOK. [online] Europe versus Facebook. Lastet ned fra: 

http://www.europe-v-facebook.org/EN/Complaints/complaints.html  
88 Begrunnelsen for avslaget var et vedtak av EU-kommisjonen 26.juli 2000 sa at Safe Harbor-avtalen sørget for 

at USA hadde tilstrekkelig grad beskyttelse av personlig data som ble overført fra USA. Schrems anket be-
slutningen fra det irske datatilsynet opp til den irske høyesterett. Høyesterettsadvokaten Yves Bot uttalte 23. 
September 2015 at Safe Harbor-avtalen ikke klarer å beskytte personvernet tilstrekkelig ved overføring av 
personopplysninger fra Europa til USA, og at Safe Harbor-avtalen burde bli erklært ugyldig. Høyesteretts-
advokatens mening skapte videre debatt i USA og EU. Se avsnitt 2.5.2 i denne oppgaven for mer informa-
sjon rundt Safe Harbor-avtalen. 

Report of 
Audit, 2011 

• Bakgrunn for tilsyn 
• Fakta om situasjonen og 

utføringen av tilsynet 

Report of Re-
Audit, 2012 

• Status ett år etter tilsynet  
• DPCs erfaringer med 

tilsynet 
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1. Pokes 
2. Skyggeprofiler 
3. Tagging 
4. Synkronisering 
5. Slettede innlegg 
6. Publisering på andre profiler 
7. Meldinger 
8. Samtykke og personvernregler 

a) Tilgang 
b) Facebook Ireland Limited 

sin rolle ovenfor brukerne 
c) Utvidelse av personvernin-

formasjonen 
d) Kontradiksjon 
e) Vage betingelser og ret-

ningslinjer 
f) Entydig samtykke 
g) Frivillig samtykke 
h) Spesifikt samtykke 

i) Informert samtykke 
j) Samtykke oppnådd ved be-

drag eller feiltolkning  
9. Ansiktsgjenkjenning 
10. Innsyn 
11. Fjerning av tagger 
12. Informasjonssikkerhet 
13. Applikasjoner 
14. Fjernede venner 
15. Overdreven behandling av person-

opplysninger 
16. Opt-Out 
17. “Like”-knappen 
18. Databehandlerens forpliktelser 
19. Personverninnstillinger for bilder 
20. Slettede bilder 
21. Grupper 
22. Nye betingelser og retningslinjer

I Norge har også interessen vært stor for personvern og Facebook. I mai 2010 sendte Forbru-

kerrådet en klage om Facebook til Datatilsynet. Bakgrunnen for klagen var at Forbrukerrådet 

hevdet at Facebook brøt den norske personopplysningsloven på flere områder.89 Datatilsynet 

ble dermed bedt om å utdype noe mer generelt om sosiale nettverkstjenester og leverandører 

av tredjeparts applikasjoner sin rettslige stilling til å behandle personopplysninger. I 2011 

publiserte Datatilsynet en rapport som var utarbeidet med bakgrunn av et case-studie om 

Facebook. 90 Det norske Datatilsynet konkluderte på denne tiden med at den norske loven ikke 

gjaldt for Facebook Ireland Limited, men at Facebook var underlagt irsk lov grunnet etable-

ringen til behandlingsansvarlig og databehandler.91 Det var DPC som hadde tilsynsjurisdik-

sjon over Facebook, og som videre måtte utføre tilsynet. Klagen som videre ble sendt fra 

Datatilsynet til DPC beskrev hvordan personopplysninger ble innhentet, behandlet og lagret 

hos Facebook, og at det på flere områder var i motsetning til den norske loven, og dermed 

også personverndirektivet (95/46/EF).  

 

                                                 
89 Forbrukerrådet (2010): Klage på innhenting, behandling og oppbevaring av personopplysninger på Facebook 

plattformen. [online] Forbrukerrådet. Lastet ned fra: http://www.forbrukerradet.no/wp-
content/uploads/2015/09/Klage-på-Facebook-til-Datatilsynet.pdf  

90 Årnes, Atle m/fl (2011): Social Network Services and Privacy. A case study of Facebook. 
91 Årnes, Atle m/fl (2011): Social Network Services and Privacy. A case study of Facebook, s. 35-38 
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Rapporten som omtaler tilsynet i 2011 inneholder en liste over anbefalinger og funn utarbei-

det av tilsynet, som DPC mener at Facebook burde rette seg etter.92 Listen er fordelt på 17 

kategorier, som jeg nå vil presentere i form av en tabell. Kolonnen til venstre gir en oversikt 

over kategorien det er snakk om, mens kolonnen til høyre inneholder kommentarer i forhold 

til funn og anbefalinger tilknyttet hver kategori.

                                                 
92 Data Protection Commissioner (2011, desember): Facebook Ireland Ltd – Report of Audit, s. 5-19 
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Kategori Anbefalinger og funn 
1. Retningslinjer for personvern, inklu-
dert betingelser og vilkår 

Facebook burde informere på en enklere 
måte. De burde også bedre tilgjengeligheten  
til informasjonen, og gi brukere mulighet til 
å ta sine egne valg basert på tilgjengelig 
informasjon om personvern. 

2. Bruk av personopplysninger til mar-
kedsføringsformål 

Facebook burde ha en mer gjennomsiktig 
dialog med de registrerte angående hvordan 
de skreddersyr annonser. Verktøy som tilbyr 
den registrerte muligheten til å blokkere 
annonser burde gjøres mer tilgjengelig. 

3. Innsynsrett Dersom Facebook lagrer personopplysning-
er om brukere eller ikke-brukere, burde 
Facebook gi tilgang til disse opplysningene 
innen 40 dager dersom den registrerte ber 
om å få innsyn.  

4. Lengde for oppbevaring av personopp-
lysninger 

Facebook burde informere om hva som skjer 
dersom brukere sletter innhold. Facebook 
burde tilby brukere muligheten til å slette 
innhold på enhetsnivå. Facebook burde slet-
te opplysninger som ikke lenger tjener til et 
formål. Facebook burde slette inaktive eller 
deaktiverte profiler innen en periode på seks 
måneder.  

5. Informasjonskapsler og sosiale pro-
gramtillegg 

Facebook burde utgi mer informasjon om 
hvordan og hvorfor de samler inn data ved 
bruk av informasjonskapsler. Facebook bur-
de slette informasjon samlet inn i ved bruk 
av informasjonskapsler etter kort tid.  

6. Tredjeparters apper Facebook burde gi den registrerte generelt 
bedre og enklere informasjon om tjenester 
tredjeparter tilbyr, og hva det har å si for den 
registrerte. Facebook burde også tilby verk-
tøy for å styrke retten til selvbestemmelse 
hos den registrerte.  

7. Opplysninger til tredjeparter Facebook burde skreddersy og forsterke sine 
rutiner og/eller avtaler med tredjeparter mer 
for å forsikre at data ikke blir misbrukt. I 
tillegg burde Facebook gå gjennom sin in-
formasjon til den registrerte for å følge opp 
at denne informasjonen samsvarer med da-
gens håndtering mot tredjeparter.  

8. Ansiktsgjenkjenning / tag-anbefaling Facebook burde informere ytterligere om 
hvordan ansiktsgjenkjenning og tag-
anbefalinger fungerer, samt innhente sam-
tykke fra den registrerte til at gjenkjenning 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 58 

kan finne sted.  
9. Informasjonssikkerhet Facebook burde dokumentere sine operasjo-

ner ytterligere. Facebook burde gjennomgå 
sine rutiner så det er sikkert at ikke de ansat-
te hos Facebook får tilgang til brukerinfor-
masjon de ikke skal ha tilgang til. 

10. Sletting av brukerkonto Facebook burde ha en god og robust prosess 
for sletting og eventuell videre oppbevaring 
av innhold knyttet til en bruker, dersom en 
bruker sletter kontoen sin. 

11. ”Venne-finner” Facebook burde informere sine brukere om 
at dersom brukerne ønsker å synkroniserer 
kontaktopplysninger fra en mobiltelefon, 
blir kontaktopplysningene sendt i ren tekst, 
og er derfor ikke sikker i overføringen.  

12. Tagging Facebook burde tilby sine brukere mulighe-
ten til å hindre at brukere kan bli tagget av 
andre, før taggingen finner sted.  

13. Publisere innhold på andre profiler Facebook burde tilrettelegge for at en bruker 
kan velge publikum for innholdet vedkom-
mende publiserer på andre profilen før pub-
liseringen.  

14. Facebook Credits  
 

Facebook burde gi mer og bedre informa-
sjon om hvordan personopplysninger blir 
behandlet i forbindelse med Facebook Cre-
dits. 

15. Pseudonyme profiler   
 

DPC anser Facebooks håndtering av pseu-
donyme profiler som tilfredsstillende.   

16. Rapportering av misbruk DPC anser Facebooks verktøy og prosessen 
for å kunne rapportere misbruk på Facebook 
sine sider som tilfredsstillende.  

17. Ledelse /styringssett Facebook burde informere sine ansatte ytter-
ligere om regler som påvirker personvernet 
for de registrerte. Spesielt gjelder dette reg-
ler knyttet til informasjonssikkerhet og be-
handling av personopplysninger for mar-
kedsføringsformål.  

Tabell 1: Tabell over hvilke kategorier DPC har ført tilsyn med Facebook på 

Selve rapporten tar selvfølgelig for seg en mer detaljert kartlegging av bakgrunnen for DPC 

sine anbefalinger og funn, men jeg mener likevel denne korte oversikten gir et godt bilde av 

hva hovedpoengene til DPC er. Femten kategorier inneholder DPC sine anbefalinger i forhold 

til hva Facebook burde gjøre for å være i samsvar med personvernregelverket. Kategori 15 og 

16 inneholder derimot funn som var tilfredsstillende. DPC så ingen noen grunn til at Face-

book måtte endre sin prosess vedrørende tematikken disse kategoriene presenterer.  
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3.4.3 Resultat av tilsynet utført av DPC i 2011 

21. september 2012 ga det irske datatilsynet ut en rapport som tok for seg hvordan Facebook 

svarte til det første tilsynet som ble utført. Rapporten har navnet: Facebook Ireland Ltd, Re-

port of Re-Audit, 21 september 2012.93 Jeg vil i avsnitt 3.4.3 fokuserer på hvordan Facebook 

har forholdt seg til anbefalingene de mottok i 2011, og hva statusen er når det kommer til im-

plementeringen av anbefalingene. For å komme frem til hva statusen vedrørende implemente-

ring av anbefalingene var i 2012 leste jeg gjennom hele rapporten, og fant frem til at DPC 

sine konklusjoner tilknyttet hver konkrete anbefaling. De 17 anbefalingene DPC presenterte 

kan fordeles ved bruk av følgende statuskategorier: 

 
Figur 9: Sektordiagram over statusen ved kontrolltilsynet utført av DPC i 2012 

Jeg vil nå kort forklare hva som menes med hver statuskategori, og i hvilken statuskategori de  

forskjellige anbefalingene er plassert. 

 

Tilfredsstillende respons 

Med tilfredsstillende respons mener jeg at Facebook har implementert de anbefalingene DPC 

fremla. Tilsynet er derfor avsluttet vedrørende de anbefalingene som inngår i denne katego-

rien. De anbefalingene som er tilfredsstillende implementert er følgende: 

1. Retningslinjer for personvern, inkludert betingelser og vilkår 

                                                 
93 Data Protection Commissioner (2012, september): Facebook Ireland Ltd – Report of Re-Audit.  
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2. Bruk av personopplysninger til markedsføringsformål 

7. Opplysninger til tredjepart 

9. Informasjonssikkerhet 

11. ”Venne-finner” 

13. Publisere innhold på andre profiler 

14. Facebook Credits 

 

Stort sett tilfredsstillende respons 

De anbefalingene som er delvis implementert inngår i kategorier som stort sett tilfredsstillen-

de respons. De aktuelle anbefalingene er stort sett implementert, men med unntak av noen 

elementer i anbefalingen som fortsatt er under behandling. Jeg vil nå presentere de fem anbe-

falingene fra DPC, samtidig som jeg kort vil forklare hva de mangler for å være fullstendig 

implementert:  

3. Innsynsrett 

- Prosessen vedrørende innsyn i metadataen tilkoblet bilder vil være tilgjengelig i slut-

ten av oktober 2012 

4. Lengde for oppbevaring av personopplysninger 

- Mangler prosess rundt perioden for hvor lenge bilder skal være lagret i systemet til 

Facebook etter at de er slettet av brukeren 

- Mangler prosess rundt sletting av innhold ved inaktive eller deaktiverte brukerkon-

toer 

6. Tredjeparts apper 

- Grunnet teknisk problem må noe av vurderingen gjennomføres på nytt når problemet 

er ordnet 

8. Ansiktsgjenkjenning / tag-anbefaling  

 - Facebook mangler å slette noe av dataen som ble innhentet før prosessen ble endret 

10. Sletting av brukerkontoer 

- Omfanget av anbefalingen er såpass stor, at DPC er tilfreds med hvor mye an anbefa-

lingen som var implementert innen kontrolltilsynet i 2012 

 

Anbefalingen fra DPC endret 

Én av anbefalingene ble trukket tilbake av DPC i kontrolltilsynet i 2012. Bakgrunnen for end-

ringen av anbefalingen var at Facebook tilbyr mange andre verktøy som gjør at brukeren en-
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kelt kan fjerne tagger m.m. Nødvendigheten for å kunne hindre tagging i forkant er derfor 

ikke stor. Anbefalingen er ovenfor presentert med følgende kategori: 

12. Tagging 

 

Ingen endringer nødvendig 

Som nevnt ovenfor var to av anbefalingene tilfredsstillende implementert i 2011. DPC så der-

for ikke noen grunn til at Facebook måtte endre på disse til 2012. De to anbefalingene om-

handlet følgende temaer: 

15. Pseudonyme profiler 

16. Rapportering av misbruk 

 

Fortsatt under behandling 

For at en anbefaling kategoriseres som fortsatt under behandling kreves det en mangel på im-

plementering av hovedelementet i anbefalingen. De to anbefalingene som inngår i denne ka-

tegorien er ikke tilfredsstillende implementert av Facebook: 

5. Informasjonskapsler og sosiale programtillegg 

- Anbefalingen er re-bekreftet av Facebook. DPC krever ytterligere informasjon om 

Facebooks håndtering av informasjonskapsler. 

17. Ledelse / styringssett 

- Prosessen i forhold til å lære opp medarbeidere er fortsatt pågående. Resultat forelig-

ger derfor ikke pr 2012.  

 

DPC utgir hvert år en rapport som omtaler deres arbeid som tilsynsvirksomhet. Den årlige 

rapporten fra 2012 inneholder et eget avsnitt med overskrift Facebook Ireland Limited Follow 

up Report 94 og handler om tilsynet utført med Facebook i 2011 og 2012. I det aktuelle avsnit-

tet forklares det at majoriteten av anbefalingene fra DPC ble tilfredsstillende implementert av 

Facebook. Spesielt ble følgende områder meget godt håndtert: 

x Bestemmelsene til Facebook, og informasjonen til brukere angående hvordan deres 

data blir håndtert, 

x Tilgangen til bedre brukerkontroll gjennom verktøy og innstillinger, 

                                                 
94 Data Protection Commissioner (2012): Twenty-Fourth Annual Report of the Data Protection Commissioner 

2012, s. 19. 
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x Gjennomføringen av klare oppbevaringsperioder for sletting av personopplysninger el-

ler en forbedret evne for brukeren til å slette elementer, 

x Brukerens rett til å få tilgang til sin personlige data, samt Facebook Ireland Limiteds 

kapasitet til å sikre en grundig vurdering av om Facebooks håndtering av personopp-

lysninger er i samsvar med irsk lov og EUs personopplysningsdirektiv. 

 

DPCs årlige rapport fra 2014 forklarer at tilsynsmyndigheten skal fortsette sitt engasjement 

med Facebook Ireland Limited. Dette gjelder spesielt i forkant av Facebooks introduksjon av 

nye funksjoner, tjenester og prosesser som omhandler personvern og informasjonssikkerhet. 

DPC sitt engasjement med Facebook Ireland Limited vil foregå på et juridisk, organisatorisk 

og teknologisk nivå vedrørende behandling av personopplysninger som finner sted bak kulis-

sene.95 

 

3.5 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) tilsyn med 
Facebook 

 

3.5.1 Innledning 

I starten av 2016 beordret det franske datatilsynet, Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (heretter CNIL), Facebook å stoppe all overføring av persondata fra Europa til 

USA.96 Beordringen var forankret i at Safe Harbor-avtalen ble vedtatt ugyldig i oktober 

2015.97 I tillegg mente det franske datatilsynet at Facebook lagret opplysninger om besøkende 

på nettsamfunnet som ikke var registrert som bruker av Facebook. CNIL hevdet at Facebook 

samlet inn disse opplysningene ved å plasserer ut informasjonskapsler på enheter til ikke-

brukere som besøker Facebook sine sider. Det franske datatilsynet har av den grunn bedt 

Facebook om å stoppe innsamlingen av data til annonseformål, dersom det ikke foreligger 

lovhjemmel for den videre innsamlingen. De mener videre at formålet med innsamlingen av 

opplysninger gjennom informasjonskapslene ikke gjenspeiles i kontrakten som brukeren har 

                                                 
95 Data Protection Commissioner (2015): Annual Report of the Data Protection Commissioner OF Ireland, s.12. 
96 Johnsen, Frank (2016): Facebook refses i Frankrike,[online] COMPUTERWORLD. Lastet ned fra: 

http://www.cw.no/artikkel/facebook-refses-frankrike  
97 Court of Justice of the European Union (06.10.2015): Press release no 117/15. Judgment in Case C-362/14. 

Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner. Court of Justice of the European Union, Luxem-
bourg. 
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inngått med Facebook. Det hevdes at Facebook tilbyr verktøy for å blokkere målrettet annon-

sering, uten at verktøyene hindrer innsamlingen av deres personlige data. 

 

I en mail jeg mottok fra CNIL ble jeg henvist til et dokument med tittelen The French data 

protection authority publicly issues formal notice to FACEBOOK to comply with the French 

Data Protection Act within three months.98 I dette dokumentet forklares det at CNIL utstedte 

en offentlig formell varsling om at Facebook sin håndtering av personvern ikke var i henhold 

til gjeldende rett. Beslutningen om varslingen har som formelt navn Decision no. 2016-007. 

CNIL samarbeidet med tilsynsmyndigheter fra Belgia, Nederland, Spania og Hamburg om 

undersøkelsene som ble foretatt i tilknytning til varslingen. Formålet til den formelle varsling-

en var ifølge CNIL ikke å vurdere hvilke praktiske tiltak som burde bli implementert, men 

heller å følge opp at de tjenestene Facebook allerede tilbyr er i samsvar med det franske per-

sonvernregelverket. CNIL ønsker ikke at varslingen og anbefalingene deres skal ha en negativ 

innvirkning på forretningsmodellen Facebook tilbyr. Den formelle varslingen er gjort offent-

lig grunnet alvoret i avsløringene og antall personer som er berørt av situasjonen.99 CNIL for-

klarer videre at dersom ikke Facebook Ireland Limited retter seg etter den formelle varslingen 

innen tre måneder, vil CNIL belage seg på å gi Facebook sanksjoner.  

 

Fremgangsmåten CNIL benyttet seg av var å utføre tilsyn med Facebook 8. og 9. april 2015. I 

tillegg utførte de en dokumentert revisjon av Facebook 30. juli 2015. Enda en inspeksjon fant 

sted 15. desember 2015. Formålet med disse befaringene var å bekrefte at Facebook handlet i 

samsvar med det franske personvernregelverket vedrørende regler om konfidensialitet i tje-

nestene rettet mot franske brukere. I tillegg fokuserte befaringene på innsamling av data via 

www.facebook.com og bruk av informasjonskapsler tilknyttet samme domene.  

 

3.5.2 Bakgrunn for tilsyn utført av CNIL i 2015 

Bakgrunnen for tilsynet er hendelsesbasert, ved at CNIL ble informert om diverse sider ved 

Facebook som ikke var i samsvar med den franske loven. Informasjonen handlet om at Face-

book samlet inn data om personer som oppholdt seg på tredjeparters internettsider, og ikke 

hadde en konto tilknyttet Facebook. Disse personene hadde ikke mulighet til å samtykke til at 
                                                 
98 CNIL (2016): The French data protection authority publicly issues formal notice to FACEBOOK to comply 

with the French Data Protection Act within three months. [online] Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés. Lastet ned fra: https://www.cnil.fr/fr/node/22385 

99 Frankrike har mer enn 30 millioner Facebook-brukere.  
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Facebook samlet inn data om dem, før innsamlingen begynte. I tillegg fikk CNIL informasjon 

om at Facebook overførte data fra Europa til USA ved bruk av Safe Harbor prinsippene, selv 

om Safe Harbor avtalen var ugyldiggjort og dermed ikke kunne benyttes som overførings-

grunnlag lenger. CNIL observerte i tillegg at Facebook samlet inn data om sine brukere ved-

rørende seksuell orientering, religiøse synspunkter og politisk ståsted. Videre ble det observert 

at Facebook kunne samle inn helseopplysninger oppgitt av den registrerte for å identifisere at 

brukeren er den personen vedkommende hevdet. CNIL la også merke til at Facebook hadde 

utplassert 13 forskjellige informasjonskapsler på internettsider hvor Facebook tilbyr tjenester, 

og at Facebook samlet inn all informasjon om IP-adresser tilknyttet brukerkontoer. CNIL 

mottok i tillegg informasjon om at de som registrerer seg som brukere hos Facebook kan be-

nytte seg av et passord kun bestående av seks tegn, noe som ikke er anbefalt ifølge franske 

regler.  

 

3.5.3 Resultat av tilsynet utført av CNIL i 2015 

Etter at CNIL etterforsket de tilfellene nevnt ovenfor kom de frem til at Facebook måtte inn-

rette seg etter følgende tiltak for å være i samsvar med det franske personvernregelverket: 

1. Facebook må opphøre å behandle data som er unødvendig, overflødig eller unøyaktig i 
forhold til de formål som er fastsatt. 

2. Facebook må opphøre å samle inn data fra registrerte som er utelukkende for markeds-
føringsformål, uten rettslig grunnlag. 

3. Facebook må innhente samtykke fra de registrerte når de samler inn og behandler sen-
sitive personopplysninger.  

4. Facebook må overholde loven i forhold til hva en behandlingsansvarlig er pliktet til å 
informere om 

5. Facebook må samle inn og behandle opplysninger om personer som ikke er registrert 
hos Facebook med informasjonskapsler og ”like”-tjenesten på en rettferdig måte i 
henhold til loven. 

6. Facebook må informere internettbrukere og innhente deres samtykke før de plasserer 
ut informasjonskapsler for å samle inn data om vedkommende. 

7. Facebook må opphøre å lagre data lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med 
innsamlingen og behandlingen. 

8. Facebook må innføre ytterligere tiltak (spesielt med tanke på kravene til passordut-
formingen til de registrerte) for å sikre at personopplysninger ikke blir krenket. 

9. Facebook må fastsette aktuelle formaliteter før en behandling knyttet til å forhindre 
svindel og utestenge brukere finner sted, spesielt der det kreves en autorisasjon fra 
CNIL før behandlingen. 

10. Facebook må opphøre sin overføring av personopplysninger til USA, dersom de be-
nytter seg av Safe Harbor avtalen som overføringsgrunnlag. 
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11. Facebook må dokumentere for CNIL at de har innført alle de 10 anbefalingene før det 
har gått tre måneder.100 

 

Den formelle varslingen ble offentliggjort i slutten av januar 2016, noe som betyr at Facebook 

burde ha implementer de ti anbefalingene før månedsskifte mellom april og mail. Rundt midt-

en av april 2017 var jeg i ytterligere mailkontakt med CNIL for å finne ut av hva tilsynet har 

resultert i, da jeg ikke fant noen offentlige dokumenter ved bruk av søkemotorer på internett 

som omtalte saken videre. Som svar fikk jeg at Facebook ble gitt tre måneder på implemente-

re anbefalingene fra CNIL, men at de spurte om ytterligere tre måneders svarfrist. Facebook 

fikk innvilget dette, noe som betyr at Facebook ville komme med et svar til CNIL i løpet av 

sommeren 2016. Etter disse seks månedene mottok endelig CNIL et svar fra Facebook. Svaret 

er så vidt jeg vet fortsatt under analyse. CNIL informerer videre om at offentlige prosedyrer 

skal være tilgjengelige via internett. Om resultatet skal offentliggjøres avhenger derimot av 

resultatet: 

1. et positivt svar gitt av CNIL på Facebooks svar vil være offentlig, 

2. et negativt svar vil bety mulighet for sanksjoner. En sanksjon kan være offentlig, men 

dette er ikke en selvfølge, sier CNIL. 

En eventuell offentliggjøring av resultatet er dermed avhengig av om resultatet er positivt 

eller negativt. Informasjon vedrørende om Facebook har valgt å implementere de kravene som 

CNIL har pålagt dem eller ikke, er ikke offentliggjort per 10. mai 2017. 

 

3.6 Commission for the Protection of the Privacy (CPP) tilsyn med Facebook 
 

3.6.1 Innledning 

Det belgiske datatilsynet Commission for the Protection of the Privacy (heretter navngitt ved 

forkortelsen CPP), mener at Facebook bryter både belgisk og europeisk personvernregelverk 

ved blant annet at de sporer nettleseraktiviteten til sine brukere, så vel som ikke-medlemmer 

som kun besøker Facebook sine sider.101 

 

                                                 
100 Decision no. 2016-007 of January 26, 2016 issuing formal notice to FACEBOOK INC. and FACEBOOK 

IRELAND – Cnil, s. 15-16 
101 Møllevik, Kristoffer (2015): Det belgiske datatilsynet går til sak mot Facebook. [online] TEK.NO. Lastet ned 

fra: http://www.tek.no/artikler/det-belgiske-datatilsynet-Gar-til-sak-mot-facebook/190575  
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Som svar på min henvendelse til CPP mottok jeg et PDF-dokument bestående av tre A4-sider 

med informasjon. Et av hoveddokumentene jeg ble anbefalt å se på av CPP omhandlet en ana-

lyse av Facebooks betingelser og retningslinjer.102 Dette dokumentet vil stort sett være ut-

gangspunktet for den informasjonen som blir presentert i forbindelse med tilsyn utført av 

CPP. 

 

3.6.2 Bakgrunn for tilsyn utført av CPP i 2015 

CPP innleder i mailen med å si at Facebook endret sine betingelser tidlig i 2015, og at det er 

denne endringen som er bakgrunnen for at et tilsyn fant sted. CPP informerer om at de har 

blitt kontaktet flere ganger av bekymrede Facebook-brukere, media og andre offentlige myn-

digheter vedrørende de nye betingelsene. CPP valgte å foreta en befaring tilknyttet de nye 

vilkårene for å vurdere hvilke implikasjoner vilkårene kan ha for belgiske brukere. Vurde-

ringen og de tilhørende resultatene har blitt utført av forskere ved universitetet KU Leuven og 

universitetet i Brussel (VUB), på oppdrag fra CPP.103 Funnene er fra to forskningsprosjekter: 

EMSOC og SPION. Det er CPP sin ambisjon å med tiden undersøke alle detaljene i rapporten 

fra KU Leuven og VUB.104 

 

Rapporten, som tok for seg en kritisk analyse av Facebooks endrede betingelser, omtalte føl-

gende temaer: 

x Samtykke 
x Personverninnstillinger 
x Urettferdige kontraktsvilkår 
x Hvordan Facebook deler og sammenstiller data om sine brukere 
x Data om plassering /stedtjenester 
x Videre bruk av bruker-generert innhold 
x Sporing ved bruk av sosiale programtillegg 
x Den registrertes rettigheter 

 

                                                 
102 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical ana-

lysis of Facebook´s Revised Policies and Terms 
103 For å tydeliggjøre hvilken rapport jeg snakker om senere i oppgaven vil jeg henvise til rapporten utarbeidet av 

KU Leuven og VUB. 
104 CPP (16.05.17): On 13 May the Belgian Privacy Commission adopted recommendation of principle of Face-

book. [online] Commission for the Protection of Privacy. Lastet ned fra: 
https://www.privacycommission.be/en/news/13-may-belgian-privacy-commission-adopted-first-
recommendation-principle-facebook 
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Det forklares i rapporten at flere sider ved disse temaene er diskutable vedrørende samsvar 

med det europeiske personvernregelverket. I første omgang valgte CPP å konsentrere seg om 

spesielt to aspekter ved Facebooks håndtering av personvernet til sine brukere. Det aspektet 

som CPP mente var det viktigste handlet om sporing av personer som var både medlemmer og 

ikke-medlemmer av Facebook. Med sporing sikter CPP til sporing gjennom sosiale program-

tillegg105 plassert på Facebook, og andre tredjeparter sine internettsider. Det at Facebook spo-

ret og samlet inn data om de som ikke var medlemmer av Facebook ble en stor del av under-

søkelsene til CPP grunnet at alvorligheten i dette kan anses som betydelig. CPP mente at 

Facebook samlet inn data fra millioner av belgiske brukere som aktivt har valgt å ikke bli 

medlem av Facebook, og at det er et brudd på det belgiske personvernregelverket. CPP ønsker 

å finne ut av hvorfor Facebook samler inn dataene og hvordan de blir behandlet, da denne 

informasjonen ikke fremkommer på Facebook sine sider.  

 

I rapporten utarbeidet av KU Leuven og VUB forklares det at all dataen Facebook samler inn 

kan plasseres i en av følgende brukskategorier: 1.) skaffe, forbedre eller utvikle tjenester, 2.) 

kommunisere med andre, 3.) vise og måle annonser og tjenester, og 4.) videreutvikle sikker-

heten. CPP mener at brukeren videre må gjette seg frem til hvilket bruksområde som benyttes 

til hva, og at dette ikke er i samsvar med gjeldende rett.106 

 

Et annen viktig aspekt handler, ifølge KU Leuven og VUB, om manglende samtykke til be-

handlingen av personopplysninger til ikke-medlemmer av Facebook. Det blir hevdet av KU 

Leuven og VUB at Facebook starter behandlingen av personopplysninger om ikke-

medlemmer allerede før de har fått muligheten til å samtykke til behandlingen. I det minste 

burde de som ikke er medlem av Facebook bli informert om at det samles inn data om dem, 

og hvorfor. Når det gjelder samtykkerutinen for de som er brukere av Facebook skriver KU 

Leuven og VUB at for at samtykke skal være gyldig må det være frivillig, spesifikt, informert 

og entydig. Grunnet den begrensede informasjonen Facebook gir og fraværet at meningsfulle 

                                                 
105 På engelsk: ”Social plug-ins”. Sosiale programtillegg er verktøy som lar deg dele opplevelsene dine på andre 

nettsteder, med vennene dine på Facebook. Eksempel på sosiale programtillegg er ”Liker”-knappen, og 
”Del”-knappen. 

106 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-
ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 56. 
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valgalternativer tilhørende visse prosesser og behandlinger, er det svært tvilsomt at Facebooks 

tilnærming tilfredsstiller disse kravene.107  

 

3.6.3 Resultat fra tilsynet utført av CPP i 2015 

Ifølge det CPP skriver i mailen til meg var ikke Facebook særlig samarbeidsvillige til å etter-

forske de funnene CPP hadde presentert for dem. Grunnet denne manglende interessen fra 

Facebook sin side valgte CPP å trekke Facebook for retten i Brussel. Den 9. november 2015 

ble dommen presentert av domstolen i Brussel.108109 

 

Med bakgrunnen i funnene gjort av CPP i samarbeid med KULeuven og VUB krevde doms-

tolen at Facebook skulle stoppe 

1.) utplasseringen av informasjonskapsler når internettbrukere besøker Facebook sine sider, 

dersom Facebook ikke har gitt tilstrekkelig og relevant informasjon på forhånd om Facebooks 

praksis i forhold til informasjonskapsler,  

2.) bruk av informasjonskapsler og programtillegg som er plassert på andre internettsider som 

ikke tilhører Facebook.110  

 

Den 29. juni 2016 ble dommen anket i Belgia fordi det ble ytret at dommen antakelig var 

ugyldig. Bakgrunnen for anken var usikkerhet rundt om CPP eller den belgiske domstolen har 

noen jurisdiksjon over Facebook Ireland Limited (Europa) og Facebook Inc (USA og Cana-

da).111 Det ble derimot forklart at den belgiske domstolen hadde jurisdiksjon over Facebook 

Belgia. De innledende kravene fra CPP og den etterfølgende dommen er foreløpig ubesvart, 

da en midlertidig dom i en pågående saksbehandling bare kan uttales når det er et krav som 
                                                 
107 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 7. 
108 CPP (10.09.2015): The judgment in the Facebook case. [online] Commission for the Protection of Privacy. 

Lastet ned fra: https://www.privacycommission.be/en/news/judgment-facebook-case 
109 DUTCH-SPEAKING COURT OF FIRST INSTANCE BRUSSELS, 9. November 2015, 15/57/C, Decicion 

Division of Summary Proceedings Temporary Measures 
Art. 584 of the Judicial Code  

110 Informasjonen er hentet fra mailen jeg mottok fra CPP. Se også: CPP (13.05.2015): Recommendation no. 
04/2015 of 13 May 2015. [online] Commission for  

the Protection of Privacy. Lastet ned fra: 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommendation_04_2015_0.
pdf 

111 Det fremgår ikke av de dokumentene jeg har hvem som anket dommen. Da det ikke kan anses som særdeles 
viktig for utfallet av tilsynet hvem som anket, har jeg valgt å ikke kommentere saken ytterligere da det kre-
ver en del ressurser å finne ut av det. 
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haster. Kravene fra CPP kan ikke sies å haste, da praksisen til Facebook i forhold til informa-

sjonskapsler og sporing av ikke brukere kan spores tilbake til 2012.  

 

3.7 Oppsummering og tilleggskommentarer vedrørende de tre 
tilsynsmyndighetenes erfaringer med å føre tilsyn med Facebook 

 

3.7.1 Innledning 

I avsnitt 3.7 har jeg son formål å sette utvalgte sider ved tilsynene opp mot hverandre. Jeg vil 

dele oppsummeringen i to hoveddeler; det prosessuelle aspektet ved tilsynene, og innholdet i 

tilsynene. Med det prosessuelle aspektet ved tilsynene sikter jeg til hvordan selve utføringene 

av tilsynene har vært, og hva utføringen har resultert i. I avsnittet om innholdet i tilsynene vil 

jeg se på forskjeller og likheter vedrørende hvilke saker det ble ført tilsyn med Facebook på. 

Jeg vil spesielt kommentere det innholdet i tilsynene som er tilknyttet personverninformasjo-

nen til Facebook.  

 

3.7.2 Oppsummering vedrørende det prosessuelle aspektet ved tilsynene 

For å få en best mulig struktur på den videre fremstillingen vil jeg benytte meg av underover-

skrifter som har som formål å fortelle hva det etterfølgende avsnittet vil inneholde av infor-

masjon. Det er tre sider ved det prosessuelle aspektet ved tilsynene som vil bli oppsummert; 

bakgrunnen for tilsynene, jurisdiksjon til å føre tilsyn med Facebook Ireland Limited og av-

gjørelsen av tilsynene. 

 

Bakgrunnen for tilsynene 

Alle tilsynene ble utført på bakgrunn av klager eller bekymring fra andre innad i det aktuelle 

landet. I DPC sitt tilfelle kom bekymringen i form av klager fra advokatgruppen Europe v. 

Facebook og det norske Datatilsynet. CNIL og CPP valgte å utføre tilsynet grunnet bekym-

ring fra nasjonale myndigheter i Frankrike og Belgia. Begge de to sistnevnte tilsynsmyndighe-

tene utførte tilsyn etter at siste revisjon av Facebooks erklæring om plikter og rettigheter fant 

sted i januar 2015. CPP er den tilsynsmyndigheten som har fokusert mest på informasjonen i 

erklæringen. De to andre tilsynsmyndighetene har basert tilsynet i større grad på funksjonene 

og tjenestene Facebook tilbyr, og dermed Facebooks håndtering av personopplysninger i 

praksis. 
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Jurisdiksjon til å føre tilsyn med Facebook Ireland Limited 

DPC har jurisdiksjon til å føre tilsyn med Facebook Ireland Limited, da begge virksomhetene 

er etablert i Irland. 

 

Facebook har et internasjonalt kontor i Paris, Frankrike.112 I 2011 sto Norge overfor samme 

jurisdiksjonsspørsmål som nå både Frankrike og Belgia står overfor. Datatilsynet konkludert 

med at det er flere vurderinger som må tas vedrørende om et land har jurisdiksjon eller ikke 

over Facebook.113 For det første handler jurisdiksjon om hvor behandlingsansvarlig er etab-

lert. Et land kan også ha jurisdiksjon i tilfeller der behandlingsansvarlig er etablert i et tredje-

land, men benytter seg av hjelpemidler i det aktuelle landet. Et alternativ for å finne ut av 

hvem som har jurisdiksjon mener Datatilsynet eventuelt kan være å se på internasjonal privat-

rett.  

 

Facebook har internasjonalt kontor i Brussel, Belgia.114 Domstolen i Belgia kom frem til at 

CPP ikke hadde jurisdiksjon over Facebook Ireland Limited. Derimot har CPP jurisdiksjon 

over Facebook Belgia, og ifølge CPP er et tilsyn med Facebook Belgia planlagt å finne sted i 

løpet av 2017. Dersom Facebook Belgia ikke har noe med informasjonskapsler eller sporing 

av belgiske Facebook-brukere å gjøre kan det antas at tilsynet vil være basert på andre temaer 

enn hensyn som har med behandlingen å gjøre. Det kommer imidlertid an på om Facebook 

Belgia kan omtales som behandlingsansvarlig eller databehandler, eller om de ikke har noe 

med behandlingen av personopplysninger å gjøre. Det er mulig at CPP vil måtte sende en kla-

ge til DPC, og få DPC til å håndtere klagen fra Irland på samme måte som Datatilsynet i Nor-

ge gjorde tilbake i 2010. 

 

Avgjøreselen av tilsynene 

DPC kommentere at de hadde en god dialog med Facebook gjennom hele tilsynsprosessen, 

samtidig som Facebook har implementert anbefalingene til DPC på en tilfredsstillende måte. 

Direktøren for Facebook sine personvernregler informerer også om at Facebook fortsatt be-

nytter seg av rapportene fra tilsynet for å hele tiden holde seg i samsvar med loven ved for 

eksempel utarbeidelse av nye tjenester og funksjoner.  

                                                 
112 Facebook: newsroom. Facebook. Lastet ned fra: http://newsroom.fb.com/company-info/ 
113 Årnes, Atle m/fl (2011): Social Network Services and Privacy. A case study of Facebook, s. 35. 
114 Facebook: newsroom. Facebook. Lastet ned fra: http://newsroom.fb.com/company-info/ 
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Når det gjelder CNIL er situasjonen i dag noe usikker i forhold til resultater og erfaringer. 

CNIL vurderer fortsatt det svaret de har mottatt fra Facebook, uten å ville kommentere ytterli-

gere på hva svaret inneholder. Det at Facebook ønsker å utvide svarfristen sin med det dob-

belte av det de egentlig ble pålagt kan tyde på at CNIL foreløpig ikke har gode erfaringer med 

tilsyn av Facebook Ireland Limited. Om Facebook etterfølger anbefalingene til CNIL eller 

ikke gjenstår derimot ennå se.  

 

Det virker som at CPP gjennom hele tilsynsprosessen hadde forstått det som at de hadde ju-

risdiksjon over Facebook Ireland Limited. Grunnen til at de førte tilsyn var rotfestet i bekym-

ring rundt at Facebook sin håndtering av personopplysninger på noen områder var i motset-

ning til det belgiske personvernregelverket. Tilsynet har per i dag ikke resultert til noe endring 

i Facebook sin håndtering av personopplysninger, og bekymringen fra CPP og belgiske bruke-

re er der fortsatt. CPP forklarte i mailen til meg at de vurdere å føre tilsyn med Facebook Bel-

gia i løpet av 2017. 

 

3.7.3 Oppsummering vedrørende  innholdet i tilsynene 

I dette avsnittet vil jeg se på selve innholdet i tilsynene. Ved å avslutte kapittel 3 med denne 

fremstillingen vil jeg etablere et godt utgangspunkt for å kunne supplere med tilsynsmyndig-

hetenes vurderinger vedrørende det som vil bli presentert i den innholdsmessige analysen i 

kapittel 4 og 5. 

 

Jeg har valgt å ta for meg kun et utvalg av informasjonen fremstilt tidligere i kapittelet. Det er 

mange sider ved Facebook det er ført tilsyn med, og det er ikke hensiktsmessig for min del å 

oppsummere alle disse. Grunnen til dette er at det er formålsnyttig for den senere analysen i 

oppgaven at oppsummeringen her inneholder en tilknytning til personverninformasjonen til 

Facebook. Dette avsnittet har jeg valgt å dele opp i temaene; samtykke og personvernregler, 

innsamling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler og den registrertes rettig-

heter.  

 

Samtykke og personvernregler 

I følge DPC i 2011 burde Facebook ha informert om den registrerte sine rettigheter på en enk-

lere måte. I tillegg burde de ha bedret tilgjengeligheten til informasjonen, samt gitt brukere 

muligheten til å ta sine egen valg basert på tilgjengelig informasjon om personvern. DPC ytret 
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i 2012 etter at kontrolltilsynet var utført at de var særlig tilfreds med Facebook håndtering av 

personverninformasjon til brukere angående hvordan deres data blir håndtert. 

 

CNIL mente i 2015 at Facebook måtte innhente samtykke fra de registrerte når de samler inn 

og behandler sensitive personopplysninger. I tillegg mente CNIL at Facebook måtte overhol-

de loven ut ifra hva Facebook er pliktet å informere den registrerte om.  

 

CPP ytret i 2015 at informasjon om hvordan Facebook samler inn og behandler data ikke 

fremkommer i personverninformasjonen deres. CPP mener at all dataen Facebook samler inn 

kan plasseres fire brukskategorier, men at brukeren videre må gjette seg frem til hvilket 

bruksområde som benyttes til hva.115 Dette hevder CPP er i en motstilling til blant annet kra-

vet om formålsbegrensning i gjeldende rett. KU Leuven og VUB uttalte at Facebook ikke 

tilfredsstilte kravene om at samtykket skal være frivillig, informert, entydig og spesifikt.116 

Årsaken til denne uttalelsen var den begrensende informasjonen fra Facebook sammen med et 

fravær av meningsfulle valgalternativer tilhørende visse prosesser og behandlinger.   

 

Facebook har forbedringspotensialet i forhold til å informere den registrerte om personvern. 

Ved god, detaljert og spesifikk informasjon vil også samtykkehåndteringen til Facebook anta-

kelig bli mer forsvarlig.  

 

Innsamling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler 

DPC mente i 2011 at Facebook burde ha utgitt mer informasjon om hvordan og hvorfor de 

samler inn data ved bruk av informasjonskapsler. I tillegg anbefalte DPC Facebook om å slet-

te informasjonen de samlet inn ved bruk av informasjonskapsler etter kort tid. DPC uttalte i 

2012 at de da var fornøyd med bestemmelsene til Facebook, og at Facebook hadde gjennom-

ført klare oppbevaringsperioder for sletting av personopplysninger. 

 

CNIL og CPP konkluderte begge i sine tilsyn med Facebook Ireland Limited at Facebook 

måtte endre sin rutine rundt å samle inn og behandle personopplysninger om personer som 

ikke er registret hos Facebook. Dagens håndtering av informasjonskapsler og andre sosiale 
                                                 
115 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 56. 
116 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 11-16. 
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programtillegg er ikke rettferdig når det kommer til lovens regler. I tillegg mente CNIL at 

Facebook må informere internettbrukere, samt innhente deres samtykke, før de plasserer ut 

informasjonskapsler for å samle inn data om vedkommende. CPP mente at Facebook måtte 

stoppe bruk av informasjonskapsler og sosiale programtillegg som er plassert på andre inter-

nettsider ikke tilhørende Facebook. 

 

Den registrertes rettigheter 

I 2011 påpekte DPC at Facebook burde forbedre tilgangen den registrerte har til sine egne 

personopplysninger. I tillegg burde den registrerte få muligheten til å blokkere annonser og 

slette personopplysninger om seg selv uansett hvem som har publisert dem. I 2012 poengterte 

DPC at de var meget fornøyd med brukerens rett til å få tilgang til sin personlige data, bruke-

rens tilgang til bedre brukerkontroll gjennom verktøy og innstillingen, og en forbedret evne 

for brukeren til å slette elementer.  

 

CNIL mente i 2015 at Facebook må opphøre å behandle data som er unødvendig, overflødig 

eller unøyaktig i forhold til det formålet som er fastsatt. Ytterligere lagring av disse formene 

for data skal heller ikke finne sted. I tillegg mente CNIL at Facebook måtte slutte å samle inn 

data fra den registrerte som utelukkende var for markedsføringsformål, uten rettslig grunnlag.  

 

Som nevnt ovenfor så kommenterte KU Leuven og VUB i sin tilsynsrapport fra 2015 at in-

formasjonen til den registrerte vedrørende hvilke personopplysninger som ble behandlet om 

vedkommende var for vag og generell. På denne måten innfrir ikke Facebook kravet om at 

den registrerte har rett på informasjon fra behandlingsansvarlig angående behandling av per-

sonopplysninger. KU Leuven og VUB kommenterte i 2015 at den registrerte kun har anled-

ning til å slette innhold vedkommende selv har publisert. Den registrerte har derimot ikke 

anledning til å slette opplysninger om seg selv som andre brukere på Facebook har publisert. 

Dette mener KU Leuven og VUB er i motstilling til gjeldende rett vedrørende den registrertes 

rett til retting og sletting av personopplysninger. Det fremgår av de tre tilsynene at Facebook 

også burde innføre flere tiltak så muligheten den registrerte til selvstendig brukerkontroll blir 

forsterket.  

 

Det som gjentar seg i avsnittene ovenfor vedrørende tilsynene utført med Facebook er at DPC 

mente at Facebook hadde implementert anbefalingene deres fra 2011 til 2012. Samtidig mener 

både CNIL og CPP/ KU Leuven og VUB at Facebook har forbedringspotensialer vedrørende 
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mye av den samme informasjonen. Men kan dermed spørre seg hvorfor det er sånn, når per-

sonvernregelverket har vært likt gjennom alle de nevnte tilsynsprosessene. Jeg vil i kapittel 4 

se på i hvilken grad det som fremgår av tilsynene med Facebook er samsvarende med egne 

innholdsmessige analyser av personverninformasjonen til Facebook. 
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4 Analyse av informasjon om personvern på Facebook  
 

4.1 Innledning
I kapittel 4 vil jeg ta for meg Facebooks personverninformasjon og sammenligne denne in-

formasjonen med aktuelle artikler i EU sitt personverndirektiv (95/46/EF). Personverndirekti-

vet har som tidligere nevnt lagt grunnlaget for de nasjonale lovene innad i EU. Direktivet gir 

dermed det mest generelle bildet av hvordan rettssituasjonen i Europa er i dag. Ved å gjen-

nomføre denne sammenligningen besvarer jeg det andre forskningsspørsmålet. Personvernin-

formasjonen jeg vil ta for meg er primært de relevante betingelser i Facebooks erklæring om 

plikter og rettigheter (EPR). Jeg vil supplere utsagnene fra erklæringen med relevant informa-

sjon om personvern som blir presentert i Facebooks retningslinjer for data (RFD).  

 

4.2 Analyseopplegg og fremgangsmåte 
Jeg vil i det følgende avsnittet gi en oversikt over analyseopplegget som skal gjennomføres i 

kapittel 4. For å gi en god forklaring på hvordan opplegget vil være for den videre analysen 

har jeg utarbeidet en figur som består av fire steg. Dersom steget inneholder en vurdering 

knyttet til en rettskilde, vil rettskilden være nevnt i steget. 

 
Figur 10: Fremgangsmåte for kapittel 4, steg for steg 

Jeg vil nå i det videre gi en kort oversikt over hva som inngår i de forskjellige stegene. 

1. Tekststruktur i EPR 
Kapittel 4.3 

2. Internstruktur i EPR 
Kapittel 4.3 

3. Innholdsmessig sammenligning avi nformasjon i EPR som har direkte betydning for personvernet 
Kapittel 4.4 

• EUs personverndirektiv (95/46/EF) 

4. Innholdsmessig sammenligning av informasjon i EPR som har indirekte betydning for personvernet 
Kapittel 4.4 

• EUs personverndirektiv (95/46/EF) 
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1.) Tekststruktur i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter (EPR) 

Første del av kapittelet vil bestå av en oversikt over tekststrukturen i Facebooks erklæringen 

om plikter og rettigheter. Med andre ord vil jeg se på hvordan teksten i erklæringen er struktu-

rert. Jeg vil her gi en beskrivelse av hvordan teksten er presentert, og hvor de forskjellige 

tekstenhetene er plassert i teksten. Hvilke og hvor mange overskrifter erklæringen består av er 

eksempel på noe som vil bli nevnt i det aktuelle avsnittet. 

 

2.) Internstruktur i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter (EPR) 

Etter at jeg har gitt en oversikt over tekststrukturen vil jeg bevege meg et nivå ned i teksten, 

og ta for meg internstrukturen. Med internstruktur mener jeg den strukturen Facebook benyt-

ter seg av for å presentere informasjonen sin. Min fremstilling av internstrukturen i erklæ-

ringen vil være basert på de overskriftene dokumentet består av. Jeg vil ved gjennomgangen 

av internstrukturen presentere en avgrensning av hvor informasjon som kan sies å ha direkte 

betydning for personvernet er plassert, og hvor informasjonen med indirekte betydning for 

personvernet er plassert.  

 

3.) Innholdsmessig sammenligning av informasjon i erklæringen om plikter og rettigheter 

(EPR) som har direkte betydning for personvernet 

Etter at tekststrukturen og internstrukturen er presentert vil jeg foreta en innholdsmessig 

sammenligning av informasjonen med direkte betydning for personvernet i Facebooks erklæ-

ring om plikter og rettigheter og personverndirektivet. Sammenligningen vil foregå fra et be-

stemt perspektiv, nemlig i hvilken grad personvernbestemmelsen i erklæringen er i samsvar 

med artiklene i personverndirektivet, se følgende figur:                         

 

 

 

 

 
 
 

Facebooks erklæring                              EUs personverndirektiv  
    om plikter og                                                   (95/46/EF) 
rettigheter (EPR)       
       
Figur 11: Illustrasjon av fremgangsmåte for analyseopplegg knyttet til det andre forskningsspørsmålet 
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Figuren viser at det er erklæringen om plikter og rettigheter som setter føringer for hvilke 

artikler som blir presentert fra personverndirektivet. 

 

4.) Innholdsmessig sammenligning av informasjonen i erklæringen om plikter og rettigheter 

(EPR) som har indirekte betydning for personvernet 

Det fjerde steget vil bli utført på samme måten som det tredje steget. Forskjellen er at dette 

steget vil ta for seg den informasjonen i erklæringen som ikke direkte har tilknytning til per-

sonvernet og behandling av personopplysninger. Informasjonen i dette utvalget kan likevel 

sies å ha en indirekte betydning for personvernet til den registrerte. Med indirekte betydning 

for personvernet sikter jeg til informasjon som omhandler for eksempel informasjonssikker-

het, og informasjon knyttet til privatlivets fred. Denne kategorien har ikke direkte innvirkning 

på selve behandlingen av personopplysninger, men bidrar til å sikre at opplysningene ikke 

kommer på avveie eller på annen måte blir krenket. 

 

4.3 Oversikt over strukturen i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter 
(EPR) 

 

4.3.1 Innledning 

I avsnitt 4.3 vil jeg ta for meg det første og andre steget i figur 11 ovenfor. Stegene inneholder 

henholdsvis en beskrivelse av tekststrukturen og internstrukturen i Facebooks  erklæring om 

plikter og rettigheter. 

 

4.3.2 Tekststruktur 

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigeringen i innholdet. Tekststrukturen 

omfatter blant annet bruk av overskrifter, ingress og avsnitt. For eksempel krever en god 

tekststruktur at det er en tydelig forskjell mellom overskrifter av forskjellige nivåer, at brød-

teksten tydelig skiller seg fra overskriftene, og at ingressen gir et kort sammendrag av teks-

ten.117 

 

                                                 
117 Denne forklaringen av hva som inngår som god tekststruktur er hentet fra Direktorat for forvaltning og IKT: 

Difi (2017): Tekst og struktur. [online] Direktorat for forvaltning og IKT. Lastet ned fra: 
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web/tekst-og-struktur#introduksjon 
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Den norske versjonen av Facebooks erklæring om plikter og rettigheter består av 3560 ord og 

20 områder med uthevet skrift. Det første området av disse er selve navnet på erklæringen, de 

nesten 18 områdene er nummerert overskrifter, og det siste området består av fire linjer med 

informasjon. Inntrykkene rettes mot den uthevede skriften, da de uttrykker viktighet, samt 

deler teksten inn i mindre avsnitt.  

 

Erklæringen starter med en tekst som informerer om hvilken språk som er originalspråket, og 

at dersom det skulle oppstå konflikt mellom språkversjonene er det originalen som gjelder. 

Deretter fremkommer det informasjon om når den siste revisjonen av erklæringen fant sted, 

før selve navnet på erklæringen står skrevet i uthevet skrift. Nedenfor navnet på erklæringen 

finner vi en ingress fordelt på to avsnitt. Ingressen består av vanlig brødtekst, og forteller kort 

hva slags dokument leseren har foran seg og hvordan leseren skal forholde seg til det. Etter 

disse to avsnittene finner vi de nummererte overskriftene. Hvert avsnitt med overskrift består 

av informasjon skrevet som brødtekst, hvor mye av denne teksten er videre delt inn i ytterlige-

re nummerering. Det er et sted i teksten som skiller seg ut fra resten. Dette området er å finne 

mot slutten av erklæringen, og skiller seg ut ved at informasjonen er skrevet med kun store 

bokstaver. Både store bokstaver og uthevet skrift kan fremstå som virkemidler for at leseren 

skal rette oppmerksomheten til den informasjonen. For å gi en bedre illustrasjon av hvordan 

teksten er strukturert har jeg valgt å presentere en skjermdump tatt av Facebooks erklæring 

om plikter og rettigheter. Skjermdumpen er tatt fra den øverste delen av erklæringen, og viser 

dermed kun de to første overskriftene. Strukturen videre nedover i erklæringen er tilnærmet 

lik det som blir vises på skjermdumpen: 
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Skjermdump 17: Utdrag av Facebooks Erklæring om plikter og rettigheter 

I erklæringen om plikter og rettigheter finnes det ingen henvisninger til rettskilder eller andre 

eksterne dokumenter. De eneste henvisningene Facebook benytter seg av i erklæringen er 

henvisninger til sine egne retningslinjer eller andre informasjonssider tilhørende Facebook. 

Formålet med å referere til kilder er som regel at leseren selv skal kunne oppsøke kilden. Det 

kan være flere grunner til å oppsøke en kilde, for eksempel at leseren ønsker å lese mer om 

temaet, eller at leseren vil ha muligheten til å vurdere forfatterens tolkning av kilden. Ved at 

Facebook ikke henviser til rettskilder eller rettsregler bidrar ikke Facebook til at brukeren 

enkelt kan finne frem til hvilke rettsregler Facebook baserer seg på ved informasjon om per-

sonvern eller behandling av personopplysninger. 

 

Om strukturen er god eller ikke kommer også an på andre momenter enn kun den overordnede 

tekststrukturen. Jeg vil nå bevege meg inn på den interne strukturen i erklæringen, hvor en 

kartlegging av selve innholdet i teksten vil bli presentert. 

 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 80 

4.3.3 Internstruktur 

Som nevnt ovenfor inneholder Facebooks erklæring om plikter og rettigheter 18 nummererte 

overskrifter som har som formål å gi en veiledning for hva avsnittet handler om. Det kan fore-

ligge informasjon om personvern i flere av avsnittene i erklæringen. 

 

Det er tre utvalg jeg anser som hensiktsmessig å dele innholdet i Facebooks erklæring om 

plikter og rettigheter opp i. Det første utvalget går på hva som faller direkte innenfor person-

vernbegrepet, spesielt med hensyn til behandling av personopplysninger.118 Mitt første ut-

valgskriteriet vil derfor være utformet som følgende spørsmål: Har informasjonen direkte be-

tydning for personvernet til den registrerte?  

 

Det andre utvalget går på hva som havner i en mellomsituasjon mellom personverninforma-

sjon om annen informasjon. Denne informasjonen kan sies å ha indirekte betydning for per-

sonvernet. For eksempel vil noe av innholdet som handler om informasjonssikkerhet falle inn 

under denne mellomkategorien. Informasjonssikkerhet er viktig for å ivareta integriteten og 

konfidensialiteten til personopplysningene, men har ikke en direkte virkning på den lovregu-

lerte adgangen Facebook har til behandling av personopplysninger. Mitt andre utvalgskrite-

rium vil dermed være: Har informasjonen indirekte betydning for personvernet? 

 

Det tredje utvalget inkluderer den informasjonen som ikke har med personvern å gjøre.  

 

Dersom en annen person skulle benyttet samme kriterier som meg for å komme frem til et utvalg 

hadde resultatet kanskje blitt noe annerledes. Grunnen til dette kan være min faglige bakgrunn fra 

bachelorgraden og mastergraden ved Senter for rettsinformatikk.119 I tillegg til at mennesker er 

forskjellige, og resultatene av de vurderingene som blir gjort vil derfor være individuelle.   

 

                                                 
118 Jeg vil minne om at behandling av personopplysninger forklares som enhver operasjon eller en rekke av ope-

rasjoner som utføres i forbindelse med personopplysninger, se PVD artikkel 2 bokstav b. Artikkelen nevner 
eksempler som: innsamling, registrering, oppbevaring, endring, søking, bruk, videreformidling ved overfø-
ring, spredning, sletting, sperring etc. 

119 Både bachelorgraden og mastergraden tar for seg blant annet hvordan den enkeltes rettigheter og behov for 
beskyttelse er påvirket av teknologien. Temaet personvern er en stor del av studiet, noe som gjør samtlige 
studenter som fullfører studieløpet har god faglig innsikt i problemstillinger knyttet til personvern og retts-
sikkerhet i den løpende samfunnsdebatten.  
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Jeg mener at å dele innholdet i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter inn i tre utvalg gir et 

nødvendig utgangspunkt for å kunne besvare forskningsspørsmålet korrekt og fullstendig. Jeg vil 

gi en kort oversikt over de 18 avsnittene i form av et diagram, hvor jeg samtidig vil presentere 

hvilken andel personverninformasjon som er å finne i hvert avsnitt. På denne måten vil jeg få 

et godt utgangspunkt for videre analyse av personverninformasjonen i erklæringen om plikter 

og rettigheter.  

 
Figur 12: Inndeling av innhold i tre kategorier basert på de nummererte overskriftene som fremkommer i EPR 
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Grunnen til at jeg har valgt å legge meg på et ord-nivå i denne oppdelingen er for å få en nøy-

aktig oversikt over hvor den forskjellige informasjonen befinner seg i erklæringen.120  

I tillegg til de tallene om fremgår av diagrammet består innledningen i Facebooks erklæring 

av 194 ord, hvorav 40 av dem kan sies å ha indirekte betydning for personvernet. Tallene i 

parentes bak kategoriene i den loddrette aksen til venstre forteller hvor mange ord det tilhø-

rende avsnittet totalt består av. Diagrammet viser at majoriteten av informasjonen som frem-

kommer i erklæringen kan kvalifiseres som annen informasjon enn informasjon med direkte 

betydning for personvernet.  

 

Overskriftene er ment å fungere som en veiledning for hva avsnittene handler om. Når det er 

så mye forskjellig informasjon samlet på et sted som det er i Facebooks erklæring om plikter 

og rettigheter kan det være utfordrende å strukturere og dele opp innholdet i adskilte katego-

rier. Jeg vil imidlertid nevne avsnitt nr. 1 med overskrift personvern som et eksempel på et 

noe vagt forhold mellom overskrift og innhold i avsnittet:  

”Personvernet ditt er viktig for oss. Vi har utformet retningslinjene for data for å formidle 
viktig opplysninger om hvordan du kan bruke Facebook til å dele informasjonen med andre, 
og om hvordan vi samler inn og bruker innholdet ditt og informasjonen din. Vi oppfordrer 

deg til å lese retningslinjene for data, slik at du kan ta veloverveide beslutninger”. 
 
I dette avsnittet fremkommer det ikke noe klar informasjon om hvordan Facebook behandler 

personopplysninger eller tar vare på de registrerte sine rettigheter vedrørende personvern. Det 

konkrete man kan få ut at dette avsnittet er at Facebook oppfordrer den registrerte til å lese 

retningslinjene for data for å få mer innsyn i hvordan Facebook samler inn og bruker infor-

masjonen til brukeren. Det skal sies at mye av innholdet i retningslinjene kan anses som like 

vagt skrevet som avsnittet i erklæringen. Det at språket kan fremstå som noe vagt formulert 

kan bli en utfordring i den senere analysen i kapittelet. Årsaken er at det kan bli vanskelig å 

koble formuleringene direkte opp mot en rettsregel i personverndirektivet, uten å la forkla-

ringen henge i luften. Med andre ord kan det bli utfordrende å konkludere med noe konkret og 

spesifikt. 

 
                                                 
120 En problemstilling ved å legge seg på ord-nivå er at det kan foreligge like viktig informasjon om personvern 

ved bruk av få ord som ved bruk av mange. Dette gjør at fordelingen av informasjon fordelt på antall ord kan 
bli noe unøyaktig. Jeg har vurdert å legge meg på både avsnittsnivå og setningsnivå også, men begge disse 
tilnærmingene vil pådra seg samme problemstilling som med ord-nivået. Setninger kan være lange, men in-
neholde samme verdifull informasjon som en kort setning. Flere av avsnittene i erklæringen inneholder både 
personverninformasjon og annen informasjon. Dersom jeg skulle lagt meg på et avsnitt-nivå i fordelingen 
hadde det ikke blitt et korrekt resultat. 
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Erklæringen til Facebook består også av flere gjentakelser. For eksempel skriver Facebook 

følgende i avsnitt 3: ”Vi gjør vårt aller beste for å holde Facebook sikkert, men vi kan ikke 

garantere for dette”. Senere i avsnitt 15, nr. 3 står det følgende:”VI PRØVER Å HOLDE 

FACEBOOK OPPDATERT, FEILFRITT OG SIKKERT, MEN DU BRUKER NETTSTEDET 

PÅ EGEN RISIKO.” Litt lenger ned i samme avsnitt skriver Facebook noe relativt likt: ”VI 

GARANTERER IKKE AT FACEBOOK ALLTID ER TRYGT, SIKKERT OG FEILFRITT”. 

Disse tre setningene sier mye av det samme, og det hadde muligens vært nok om Facebook 

informerte om dette på ett av stedene. Det at gjentakelser finner sted i en erklæring kan også 

gi en indikasjon på at den grunnleggende strukturen i dokumentet er noe uoversiktlig. En ut-

fordring ved at informasjonen er tilnærmet likt formulert er at nyanseforskjellene kan forvirre. 

Betydningen av innholdet trenger ikke nødvendigvis å være den samme, selv om informasjo-

nen sier det samme etter ordlyden. 

 

4.4 Innholdsmessig sammenligning mellom Facebooks erklæring om plikter og 

rettigheter (EPR) og personverndirektivet (95/46/EF) (PVD) 
 

4.4.1 Innledning 

Personverndirektivet artikkel 10 og 11 forklarer at virksomheter som behandler personop-

plysninger om sine brukere må informere vedkommende om identiteten til behandling-

sansvarlig og formålene med behandlingen. I tillegg burde behandlingsansvarlig informere 

om all ytterligere informasjon angående den registrertes rettigheter knyttet til behandlingen. 

 

Jeg vil i avsnitt 4.4 sammenligne et utvalg av innholdet i Facebooks erklæring om plikter og 

rettigheter med personverndirektivet. Før sammenligningen vil jeg imidlertid forklare hvilken 

fremgangsmåte jeg vil benytte meg av for å strukturer avsnittet på en best mulig måte. 

 

4.4.2 Fremgangsmåte  

Den videre sammenligningen i avsnitt 4.4 vil være basert på det utvalget som er beskrevet i 

avsnitt 4.3.3 om internstruktur. Den ene delen vil inneholde en beskrivelse av hvilken infor-

masjon fra erklæringen som har direkte betydning for personopplysninger og personvern. Den 

andre delen vil ta for seg det innholdet i erklæringen om plikter og rettigheter som kan sies å 

ha indirekte betydning for personvernet. Strukturen jeg vil benytte meg av er fordelt på føl-

gende steg: 
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Figur 13: Illustrasjon over strukturen i den videre fremstillingen i kapittel 4 

Som figuren ovenfor er ment å illustrere så vil den videre fremstillingen være delt opp i to 

avsnitt, og gjøre bruk av to forskjellige fremgangsmåter. Vedrørende det første avsnittet om 

innholdet i erklæringen som kan anses å ha direkte betydning for personvernet vil jeg benytte 

meg av tabeller som utgangspunkt for fremstillingen. Tabellene vil bestå av to kolonner, hvor 

kolonnen til venstre presenterer informasjon hentet fra erklæringen, mens kolonnen til høyre 

presenterer informasjon hentet fra Facebooks retningslinjer for data. Informasjonen i ret-

ningslinjene er ment å fungere som supplerende informasjon til innholdet i erklæringen, da 

både erklæringen og retningslinjene til tider omtaler det samme temaet.  

 

Jeg har valgt å presentere informasjonen i erklæringen som kan anses å ha indirekte betydning 

for personvernet i form av sammendrag og eksempler, istedenfor å benytte meg av tabeller for 

hvert utdrag. Grunnen til dette er at informasjonen med indirekte betydning for personvernet 

delvis faller utenfor det andre forskningsspørsmålet ved at det ikke direkte handler om per-

sonvern. Samtidig kan det nevnes hva som fremgår av informasjonen, da det foreligger en 

tilknytning til personvernet.  

 

Før jeg begir meg ut på den planlagte beskrivelsen av strukturen vil jeg si noe kort om forhol-

det mellom erklæringen om plikter og rettigheter og Facebooks retningslinjer for data.  

1. Presentere innhold 
fra EPR med direkte 
betydning for 
personopplysninger 
og personvern 

•Dele opp innholdet ytterligere basert på temaet innholdet informere om 
•Presentere innholdet i mindre oppdelinger 
•Knytte innholdet til PVD 

2. Presentere innhold 
fra EPR med indirekte 
betydning for 
personvernet 

 
•Dele opp innholdet ytterligere basert på 

temaet innholdet informere om 
•Presentere innholdet ved bruk  av 

sammendrag og eksempler 
•Knytte innholdet til PVD 
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4.4.3 Kort om forholdet mellom Facebooks erklæring om plikter og rettigheter og 

Facebooks retningslinjer for data 

På Facebook sin startside har man muligheten til å registrere seg som bruker av Facebook. Da 

møter man følgende tekst: 

  
Skjermdump 18: Informasjon tilknyttet muligheten til å registrere seg på Facebook121 

Denne teksten sier at for at en person skal kunne registrere seg som bruker, må vedkommende 

samtykke til Facebooks betingelser. Teksten på forsiden til Facebook sier videre at når en 

person registrerer seg som bruker av Facebook, bekrefter vedkommende samtidig at han/hun 

har lest retningslinjene for data (RFD). Forskjellen her er at betingelsene må samtykkes til, 

mens brukeren kun trenger å ha lest retningslinjene. Tilsammen fungerer den nevnte erklæ-

ringen og retningslinjene som hoveddokumentene om personverninformasjonen på Facebooks 

sider. Se avsnitt 2.7.3 i denne oppgaven for mer informasjon om regulering av personvern på 

Facebook. 

 

Retningslinjer for data blir nevnt fire ganger i erklæringen om plikter og rettigheter , hvor det 

gjennomgående er å informere om hva retningslinjene for data er, og en oppfordring fra Face-

book om å lese dem: 

x Avsnitt 1. Personvern:  

”Vi har utformet retningslinjer for data for å formidle viktige opplysninger om hvordan du 

kan bruke Facebook til å dele informasjon med andre, og om hvordan vi samler inn og bruker 

innholdet ditt og informasjonen din. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for data, slik 

at du kan ta veloverveide beslutninger.” 

x Avsnitt 2. Deling av innhold og informasjon, nr.3:  

”For å lære mer om plattformen, slik som hvordan du kan styre hva slags informasjon andre 

kan dele med appene, kan du lese våre retningslinjer for data og vår plattformside.”  

                                                 
121 Skjermdumpen er hentet fra www.facebook.com   
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x Avsnitt 18. Annet, avslutningsvis:  

”Ved å gå inn på eller bruke Facebook-tjenester godtar du at vi kan samle inn og bruke slikt 

innhold og informasjon i samsvar med retningslinjer for data med aktuelle oppdateringer.”  

 

Retningslinjene informerer om mye av det samme som betingelsene. Strukturen og fremstil-

lingen av informasjonen i retningslinjene er derimot forskjellige fra erklæringen.  

 

4.4.4 Innholdsmessig sammenligning av informasjon med direkte betydning for 

personvernet 

Dette avsnittet vil inneholde tabeller basert på utvalget som kvalifiseres som personvernin-

formasjon ved at innholdet kan sies å ha direkte betydning for personvern, inkludert behand-

ling av personopplysninger.  

 

Erklæringen om plikter og rettigheter avsnitt nr. 2 om deling av innhold og informasjon er det 

første avsnittet i erklæringen som kan sies å ha direkte betydning for behandling av person-

opplysninger og personvern.  

 

Deling av personopplysninger 

Utdrag fra Erklæring om plikter og rettig-
heter (EPR) 

(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
2. Deling av innhold og informasjon: Du eier alt 
innholdet og all informasjonen du publiserer på 
Facebook, og du kan kontrollere hvordan dette 
deles via innstillingene for personvern og apper. 

Avsnittet med overskrift Hvordan blir denne 
informasjonen delt? forteller om hvordan Face-
book deler informasjon om sine brukere, og be-
står av følgende underoverskrifter: 
x Deling i tjenestene våre 
x Folk du deler ting og kommuniserer med 
x Folk som ser innhold som andre deler om deg 
x Apper, nettsteder og tredjepartsintegreringer i 

eller utenfor tjenestene våre 
x Deling innad i Facebook-selskaper 
x Ny eier 
x Deling med tredjepartsleverandører og kunder 
x Annonse-, måle- og analysetjenester (bare 

informasjon som ikke kan brukes til å identifi-
sere enkeltpersoner) 

x Tilbydere, tjenesteleverandører og andre part-
nere 
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2. Deling av innhold og informasjon nr. 1: Når det 
gjelder innhold som omfattes av åndsverkrettighe-
ter, slik som bilder og videoer (opphavsrettsbe-
skyttet innhold), gir du oss uttrykkelig følgende 
tillatelse, underlagt dine innstillinger for person-
vern og apper: du gir oss en ikke-eksklusiv, over-
førbar, underlisensierbar, royalty-fri og verdens-
omspennende lisens til å bruke122 alt IP-
innholdet123 du legger ut på eller i forbindelse med 
Facebook (åndsverklisens). 

I avsnittet om hvordan Facebook bruker informa-
sjonen de samler inn124, fremkommer det at de 
bruker informasjonen for å: 
x Formidle, forbedre og utvikle tjenester 
x Kommunisere med deg 
x Vise og måle annonser og tjenester 
x Fremme trygghet og sikkerhet 

2. Deling av innhold og informasjon nr. 1: Ånds-
verklisensen opphører når du sletter det opphavs-
rettsbeskyttede innholdet ditt eller brukerkontoen 
din, med unntak av tilfeller der du har delt innhol-
det med andre brukere og de ikke har slettet det.  
Nr.2: Når du sletter opphavsrettsbeskyttet innhold, 
slettes det på en måte som ligner på når du tømmer 
papirkurven på en datamaskin. Du må imidlertid 
være innforstått med at fjernet innhold fortsatt kan 
ligge lagret i sikkerhetskopier i en rimelig tidspe-
riode (men det vil ikke være tilgjengelig for 
andre). 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvordan 
kan jeg administrere eller slette informasjon om 
meg selv:  
”Vi lagrer informasjon så lenge som nødvendig 
for å levere produkter og tjenester til deg og 
andre”. 
”Vi beholder informasjonen tilknyttet kontoen 
din frem til kontoen slettes, eller til vi ikke lenger 
har bruk for informasjonen til å formidle produk-
ter og tjenester. (...) Husk at informasjon som 
andre har delt om deg, ikke er en del av kontoen 
din, og at den ikke blir slettet når du sletter kon-
toen din”.  

2. Deling av innhold og informasjon nr. 3: Når du 
bruker en app, kan det hende appen spør deg om 
tillatelse til å få tilgang til ditt innhold og din in-
formasjon, så vel som innhold og informasjon som 
andre har delt med deg. Vi krever at apper respek-
terer ditt personvern, og din avtale med den appen 
vil styre hvordan appen kan bruke, lagre og over-
føre det innholdet og den informasjonen.  (For å 
lære mer om plattformen, slik som hvordan du kan 
styre hva slags informasjon andre kan dele med 
appene, kan du lese våre retningslinjer for data og 
vår plattformside.) 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvordan 
blir denne informasjonen delt?:  
”Informasjonen som samles inn av disse appene, 
nettstedene eller integrerte tjenestene, er under-
lagt betingelsene og retningslinjene i disse tjenes-
tene.  
 
Finn ut mer om hvordan du kan kontrollere hva 
slags informasjon du eller andre deler med disse 
appene og nettstedene”.  

2. Deling av innhold og informasjon nr. 4: Når du 
publiserer innhold eller informasjon med innstil-
lingen Offentlig, betyr dette at du gir alle, inkludert 
personer utenfor Facebook, tilgang til og tillatelse 
til å bruke den aktuelle informasjonen og knytte 
den til deg (dvs. navnet og profilbildet ditt). 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvordan 
blir denne informasjonen delt?:  
”Offentlig informasjon er all informasjon som du 
deler med et offentlig publikum, samt informa-
sjon i den offentlige profil, eller  innhold du deler 
på en Facebook-side eller offentlig forum. Of-
fentlig informasjon er tilgjengelig for alle i eller 
utenfor tjenestene våre, og kan sees eller fåes 
tilgang til gjennom søkemotorer på Internett ”. 

Tabell 2: Informasjon om deling av personopplysninger i EPR og RFD 

 

                                                 
122 ”Bruke” personopplysninger er nevnt som eksempel på behandling av personopplysninger etter PVD art. 2 

bokstav b). Bilder og videoer kan i mange tilfeller inneholde personopplysninger. 
123 Engelsk: ”Intullectual Property”. På norsk kan dette muligens oversettes til immateriell eiendom eller intel-

lektuell eiendom. Forklaringen er basert på Intellectual Property (IP) i WIPO (2004): WIPO Intellectual 
Property Handbook, s. 3. 

124 Se ”Hvordan bruker vi denne informasjonen”.  
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Informasjonen ovenfor skal, etter overskriften å dømme, handle om deling av innhold og in-

formasjon. Tabellen viser at erklæringen om plikter og rettigheter og retningslinjene for data 

supplerer hverandre om temaet deling av informasjon. Begrepet deling inkluderer i denne 

sammenheng handlinger som spredning, tilgjengeliggjøring, overføring og videreformidling 

av opplysninger. Denne formen for forflytning av personopplysninger inngår som en del av 

forklaringen av behandling av personopplysninger etter PVD artikkel 2 bokstav b.  

 

Temaene som blir tatt opp i tabellen ovenfor er blant annet samtykke til Facebooks bruk av 

personopplysninger og sletting av personopplysninger. Begge disse temaene kan kobles opp 

mot personverndirektivets artikler. 

 

Personverndirektivet art. 2 bokstav h forklarer at et samtykke blant annet skal være spesifikk 

og informert. Facebook skriver at brukeren gir tillatelse til at Facebook kan bruke alt innhol-

det vedkommende legger ut på Facebook. Nærmere om hva innholdet skal bli brukt til infor-

meres det ikke om. Samtykket kan derfor ikke sies å være særlig spesifikt og informert. Per-

sonverndirektivet art. 7, bokstav a sier at behandling av personopplysninger kan utføres der-

som den registrerte har gitt sitt utvetydige samtykke. Erklæringen om plikter og rettigheter er 

en form for avtale mellom behandlingsansvarlig og den registrerte. Det at Facebook skriver i 

erklæringen at den registrerte gir Facebook en ”uttrykkelig tillatelse” til å bruke alt innholdet 

den registrerte legger ut på Facebook, kan muligens ikke alene kvalifiseres som utvetydig. 

Måten Facebook henter inn samtykke fra brukerne sine på kan muligens tyde på at et utvety-

dig samtykke ikke er gitt fra den registrerte. 

 

Personverndirektivet art. 12 bokstav b forklarer at den registrerte har rett til å få slettet, rettet 

eller sperret opplysninger som er blitt behandlet i strid med bestemmelsene i direktivet. Dette 

gjelder særlig opplysninger som er ufullstendige eller unøyaktig, og stemmer noe overens 

med det erklæringen om plikter og rettigheter og retningslinjene for data forklarer. Det står 

imidlertid ikke noe om hvor lenge slettet innhold vil være lagret i sikkerhetskopier, eller noe 

ytterligere om når informasjonen ikke lenger er nødvendig for å formidle tjenester eller pro-

dukter. KU Leuven og VUB skriver i sin tilsynsrapport med Facebook fra 2015 at noe av in-

formasjonen som før var tilgjengelig i erklæringen om plikter og rettigheter og retningslinjer 
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for data, ble fjernet i utgivelsen av de nye versjonene.125 Dette gjaldt for eksempel informa-

sjon om lagringslengden på personopplysninger etter at de var slettet.  

 

I erklæringen forklares det at innhold eller informasjon som andre har publisert om den regist-

rerte ikke vil bli slettet. Dersom en registrert ønsker å slette sin brukerkonto, kan det diskute-

res om det innholdet som andre brukere har publisert fremstår som noe unøyaktig eller ufull-

stendig uten tilknytning til en aktiv brukerkonto. Den registrerte har da eventuelt rett til å be 

Facebook slette denne informasjonen dersom innholdet består av personopplysninger. Det 

franske datatilsynet (CNIL) poengterte i rapporten vedrørende sitt tilsyn med Facebook i 2015 

at Facebook måtte opphøre å behandle data som er unødvendig, overflødig eller unøyaktig i 

forhold til de formål som er fastsatt.126 Dette kravet fra CNIL underbygger muligens at Face-

book ikke sletter alt av unøyaktig eller ufullstendig innhold. 

 

Neste avsnitt i erklæringen som kan sies å ha direkte betydning for personvernet er avsnitt 3 

om sikkerhet og deretter avsnitt 4 om registrering og kontosikkerhet.  

 

Sikkerhet og registrering  
Utdrag fra Erklæring om plikter og rettig-

heter (EPR) 
(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
3. Sikkerhet nr. 2: Du skal ikke samle inn innhold 
eller informasjon fra brukere eller på annen måte 
bruke Facebook på en automatisert måte (f.eks. ved 
hjelp av en bot, robot, spider eller scraper) uten 
tillatelse fra oss på forhånd. 

 

4. Registrering og kontosikkerhet nr. 1: Du skal 
ikke oppgi falske personopplysninger på Facebook 
eller opprette en brukerkonto for noen andre enn 
deg selv uten tillatelse. 

 

Tabell 3: Informasjon om sikkerhet og registrering i EPR 

Tabellen ovenfor viser at retningslinjene for data ikke gir utdypende informasjon om det 

overordnede temaet sikkerhet. I tillegg til at informasjonen overordnet handler om sikkerhet 

og registrering tar innholdet også for seg to andre temaer som kan knyttes til personverndirek-

tivets regler. 

                                                 
125 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 37 
126 Decision no. 2016-007 of january 26, 2016 issuing formal notice to FACEBOOK INC. and FACEBOOK 

IRELAND - Cnil 
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For det første tar informasjonen for seg kriterier for å kunne behandle personopplysninger om 

brukere av Facebook. Hvilket grunnlag som foreligger for at tredjeparten skal få tillatelse av 

Facebook til å behandle personopplysninger om brukere av Facebook, blir derimot ikke nevnt. 

Personverndirektivet art. 7 nevner hvilke kriterier som foreligger for lovlig behandling av 

personopplysninger. 

 

Det andre temaet som blir tatt opp i informasjonen ovenfor handler om å ikke oppgi falske 

personopplysninger. Personverndirektivet art. 6 bokstav d forklarer at personopplysninger 

skal være nøyaktige og fullstendige, og kan dermed sies å være beslektet med erklæringen sitt 

krav om at man ikke skal oppgi falske personopplysninger på Facebook. Man kan imidlertid 

spørre seg hva Facebook sine rutiner er når det kommer til å rette de opplysningene som ikke 

er nøyaktige eller fullstendige. Facebook sin informasjon inneholder ikke noe om den re-

gistrertes rett til å få rettet opplysningene sine.  
 

Avsnitt 5 om beskyttelse av andre personers rettigheter er det neste aktuelle avsnittet i erklæ-

ringen som omhandler personvern direkte. Temaet blir ikke representert i retningslinjene for 

data: 

 

Beskyttelse av andre personers rettigheter 

Utdrag fra Erklæring om plikter og rettig-
heter (EPR) 

(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
5. Beskyttelse av andre personers rettigheter nr. 7: 
Hvis du samler inn informasjon fra brukere, vil du: 
innhente deres samtykke, gjøre det klart at det er du 
(og ikke Facebook) som samler inn informasjonen, 
og publisere retningslinjer for personvern som 
forklarer hvilken informasjon du samler inn, og 
hvordan du har tenkt å bruke den. 

 

Tabell 4: Informasjon om beskyttelse av andre personer rettigheter i EPR 

I avsnittet ovenfor fraskriver Facebook seg ansvaret for ekstern behandling av personopplys-

ninger. Med ekstern behandling sikter jeg til behandling foretatt av andre enn Facebook. I 

tillegg veileder de for hvordan den registrerte burde gå frem dersom vedkommende ønsker å 

behandle personopplysninger. Denne informasjonen er noe motsigende i forhold til informa-

sjonen nevnt i tabell 11 om at man ikke skal samle inn opplysninger fra andre brukere uten 

tillatelse fra Facebook.  
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Personverndirektivet art. 7 fastsetter visse kriterier for lovlig behandling av personopplys-

ninger, hvorav bokstav a) nevner samtykke som et vilkår for behandling. Personverndirektivet 

art. 10 og 11 forklarer at det foreligger en plikt til å informere den registrerte dersom det sam-

les inn og behandles personopplysninger om vedkommende. De to artiklene sier også hva som 

skal inngå i informasjonen til den registrerte. Det er spesielt disse artiklene som blir aktuelle 

vedrørende informasjon fra vedkommende som behandler opplysningene til vedkommende 

som blir berørt av behandlingen. Blant annet skal informasjonen inneholde identiteten til den 

behandlingsansvarlige og eventuelt dennes representant, formålet med behandlingen, motta-

kere av opplysningene, retten til innsyn, retten til retting av egne opplysninger m.m. Unntaket 

foreligger der behandlingen utføres som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter, 

se PVD art. 3 nr. 2 

 

Om annonser og annet kommersielt innhold  

Utdrag fra Erklæring om plikter og rettighe-
ter (EPR) 

(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
9. Om annonser og annet kommersielt innhold som 
leveres eller fremheves av Facebook nr. 1: Du gir 
oss tillatelse til å bruke navnet ditt, profilbildet ditt, 
innholdet ditt og informasjonen din (f.eks. et merke 
du liker, eller en handling du deler) i tilknytning til 
kommersielt, sponset eller relatert innhold som leve-
res eller fremheves av oss. Dette betyr for eksempel 
at du tillater at en bedrift eller annen enhet betaler 
oss for å vise ditt navn og/eller profilbilde med ditt 
innhold eller din informasjon, uten noen kompensa-
sjon til deg. Hvis du har valgt et spesifikt publikum 
for innholdet ditt eller informasjonen din, respekte-
rer vi valget ditt når vi bruker innholdet eller infor-
masjonen. 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvor-
dan bruker vi denne informasjonen?:  
”Vi bruker informasjonen vi har, til å forbedre 
annonserings- og målingssystemene våre, slik 
at vi kan vise deg relevante annonser i og uten-
for tjenestene våre samt måle effektiviteten og 
rekkevidden til annonser og tjenester”.  
 
Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvor-
dan blir denne informasjonen delt?:  
x ”Vi bruker derfor all informasjon vi har om 

deg, til å vise deg relevante annonser”.  

9. Om annonser og annet kommersielt innhold som 
leveres eller fremheves av Facebook nr. 2: Vi gir 
ikke innholdet ditt eller informasjonen din videre til 
annonsører uten tillatelse fra deg.127 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvor-
dan blir denne informasjonen delt?:  
x ”Vi deler ikke informasjon som identifiser 

deg personlig (dvs. Informasjon som navn 
eller epostadresse, som kan brukes til å 
kontakte deg eller identifisere hvem du er) 
med annonse-, måle- eller analysepartnerne 
våre uten din tillatelse”.  

Tabell 5: Informasjon om annonser og annet kommersielt innhold i EPR og RFD 

                                                 
127 Ved at den registrerte samtykker til EPR, gir den registrerte Facebook tillatelse til å gi informasjonen videre 

til annonsører, se avsnittet ovenfor; 9. Om annonser og annet kommersielt innhold som leveres eller fremhe-
ves av Facebook nr. 1. 
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Personverndirektivet art. 14 bokstav b sier at den registrerte har rett til innsigelse mot behand-

ling av personopplysninger om vedkommende som den behandlingsansvarlige har til hensikt å 

behandle med henblikk på markedsføring. I tillegg står det at den registrerte har rett til å bli 

underrettet før personopplysningene videreformidles første gang til en tredjemann. Den regist-

rerte skal videre få uttrykkelig tilbud om kostnadsfritt å gjøre innsigelse mot slik viderefor-

midling eller anvendelse. Denne informasjonen kommer ikke frem i erklæringen om plikter 

og rettigheter, og den registrerte får videre ikke uttrykkelig tilbud om kostnadsfritt å gjøre 

innsigelse mot videreformidling eller anvendelse. Det franske datatilsynet (CNIL) poengterte i 

2015 at Facebook måtte opphøre å samle inn data fra registrerte som utelukkende var for mar-

kedsføringsformål, uten rettslig grunnlag.128 Denne uttalelsen støtter opp under at Facebooks 

informasjon ikke samsvarer med personverndirektivet sine bestemmelser om behandling av 

personopplysninger for markedsføringsformål. 

 

Avsnitt 13 og 14 i erklæringen om plikter og rettigheter handler om endringer og avslutning. 

Jeg har valgt å ha disse utdragene i samme tabell fordi begge utdragene fra de to avsnittene tar 

for seg henholdsvis endring og opphøring av erklæringen. 

 

Endringer og Avslutning 
Utdrag fra Erklæring om plikter og rettighe-

ter (EPR) 
(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
13. Endringer nr. 1: Vi gir deg beskjed før vi gjør 
endringer i disse vilkårene, og vi gir deg muligheten 
til å se gjennom og kommentere de reviderte vilkåre-
ne før du fortsetter å bruke tjenestene våre. Nr. 2: 
Hvis vi gjør endringer i retningslinjer eller andre 
vilkår som det henvises til eller som inngår i denne 
erklæringen, kan vi varsle om dette på siden Site 
Governance. 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvor-
dan gir vi deg beskjed om endringer i disse 
retningslinjene?:  
x ”Vi gir deg beskjed før vi gjør endringer i 

disse retningslinjene, og vi gir deg mulig-
heten til å se gjennom og kommentere de 
reviderte retningslinjene før du fortsetter å 
bruke tjenestene våre”.  

13. Endringer nr. 3: Din fortsatte bruk av Facebook-
tjenestene etter endringer i vilkårene eller retnings-
linjene våre, utgjør ditt samtykke i de endrede vilkå-
rene eller retningslinjene. 

 

14. Avslutning: Du kan også når som helst slette 
brukerkontoen din eller deaktivere appen din. I alle 
slike tilfeller opphører denne erklæringen, men føl-
gende bestemmelser vil fortsatt gjelde: 2.2, 2.4, 3–5, 
9.3 og 14–18. 

Utdrag hentet fra avsnitt med overskrift Hvor-
dan kan jeg administrere eller slette informa-
sjon om meg selv?:  
”Du kan når som helst slette kontoen din. Hvis 
du sletter kontoen din, sletter vi ting du har 
publisert, for eksempel bilder og statusoppda-

                                                 
128 Decision no. 2016-007 of january 26, 2016 issuing formal notice to FACEBOOK INC. and FACEBOOK 

IRELAND - Cnil 
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teringer”.  
Tabell 6: Informasjon om endringer og avslutning i EPR og RFD 

Tabellen ovenfor inneholder informasjon om blant annet informasjonsplikt ved endring i be-

tingelsene og sletting av brukerkonto som resulterer i opphøring av erklæringen. 

 

Dersom formålet med behandlingen av personopplysningene endres og er uforenelig med det 

opprinnelige formålet for behandlingen, skal den behandlingsansvarlige informere om disse 

endringene. Den behandlingsansvarlige skal samtidig innhente nytt samtykke for å fortsette å 

ha anledning til å behandle opplysningene. Personverndirektivet art. 7 bokstav a sier at sam-

tykke kan være et grunnlag for å lovlig behandle opplysninger. Samtykke kan trekkes tilbake 

av den registrerte, og behandlingen skal da opphøre. Behandlingsansvarlig må da benytte seg 

av et annet behandlingsgrunnlag dersom vedkommende ønsker å fortsette å behandle person-

opplysningene. Dersom Facebook gjør endringer i retningslinjene sine eller andre vilkår som 

det henvises til i erklæringen, vil Facebook varsle om dette på deres side ved navn Site Go-

vernance. Site Governance er en side som er opprettet på Facebook, av Facebook. 

 

Skjermdump 19: Eksempel på innlegg publisert på siden Facebook Site Governance129 

Dersom man ikke har lest betingelsene til Facebook, er man nødvendigvis ikke klar over at 

Facebook Site Governance eksisterer. Slik manglende kunnskap vil gjøre det vanskelig å hol-

de seg oppdatert på hvilke endringer som finner sted i forhold til retningslinjer og betingelser. 

Avsnittet om endringer i erklæringen kommer således relativt langt nede i teksten, noe som 

kan medføre at de som tar seg tid til å se på erklæringen kanskje ikke kommer seg så langt 

ned i teksten før de avslutter lesningen. På det siste skjermbildet kan man se at det har blitt 

                                                 
129 Skjermdumpen er hentet fra profilen til Anniken Løvstad Hole på www.facebook.com   
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utført 427 delinger av innlegget som omhandler Facebook sin oppdatering av deres betingel-

ser og retningslinjer 30.01.2015. Ved at så mange brukere av Facebook deler innlegget vil 

informasjonen nå ut til flere. På en annen side er 427 brukere bare en brøkdel av den totale 

andelen brukere av Facebook. Basert på beskrivelsen ovenfor er det diskutabelt om samtykket 

til endringene i betingelsene er frivillig og informert. 

 
Erklæring om plikter og rettigheter avsnitt 16 handler om spesielle bestemmelser for brukere 

utenfor USA, og det er Facebook sin betingelse om at personopplysninger kan overføres til og 

behandles i USA som gjør seg spesielt gjeldende for personvernet til den registrerte.  

 

Overføring av personopplysninger til USA 
Utdrag fra Erklæring om plikter og rettighe-

ter (EPR) 
(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
16. Spesielle bestemmelser for brukere utenfor USA 
nr. 1: Du samtykker i at dine personopplysninger 
overføres til og behandles i USA. 

 

Tabell 7: Informasjon om overføring av personopplysninger til USA i EPR 

Personverndirektivet art. 25 nr. 1 sier at personopplysninger som er under behandling, eller 

som skal behandles etter overføringen, kan finne sted dersom den berørte tredjestaten sørger 

for tilstrekkelig vernenivå. Personverndirektivet art. 25 nr. 2 sier videre at vurderingen av om 

vernenivået i en tredjestat er tilstrekkelig, skal foretas på bakgrunn av alle forhold som har 

innflytelse på overføringen. Personopplysninger kan likevel overføres til en tredjestat som 

ikke sikrer tilstrekkelig vernenivå dersom den registrerte utvilsomt har gitt sitt samtykke, se 

PVD art. 26 nr. 1 bokstav a. Artikkelens punkt nr. 2 sier at dersom en tredjestat ikke sikrer et 

tilstrekkelig vernenivå, kan overføringen finne sted hvis den behandlingsansvarlige stiller 

tilstrekkelige garantier for vern av privatlivets fred og personers grunnleggende rettigheter. 

Som tidligere nevnt har Facebook sertifisert rammeverket EU-US Privacy Shield, noe som 

betyr at de lovlig kan overføre personopplysninger knyttet til Workplace og annonser og må-

ling.130 
 

                                                 
130 Les mer om EU-US Privacy Shield i avsnitt 2.5.2 i denne oppgaven. 
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I det siste avsnittet i erklæringen kommer det frem informasjon angående samtykke til at 

Facebook kan behandle personopplysninger dersom en person går inn på eller bruker Face-

book-tjenester. 

 

 

 

Samtykke til behandling av personopplysninger 

Utdrag fra Erklæring om plikter og rettighe-
ter (EPR) 

(sist revidert 30.01.2015) 

Supplerende informasjon hentet fra 
Retningslinjer for data (RFD) 

(sist revidert 29.09.2016) 
18. Annet, avslutning: Ved å gå inn på eller bruke 
Facebook-tjenester godtar du at vi kan samle inn og 
bruke slikt innhold og informasjon i samsvar med 
retningslinjene for data med aktuelle oppdateringer. 

I retningslinjene består avsnittet med overskrif-
ten Hva slags informasjon samler vi inn? av 
følgende underoverskrifter: 
x Ting du gjør, og informasjon du oppgir 
x Ting andre gjør, og informasjon de oppgir 
x Dine nettverk og tilknytninger 
x Betalingsinformasjon 
x Enhetsinformasjon 
x Informasjon fra nettsteder og apper som 

bruker tjenestene våre 
x Informasjon fra tredjepartsleverandører  
x Facebook-selskaper 
I retningslinjene består avsnittet med overskrif-
ten Hvordan bruker vi denne informasjonen? av 
følgende underoverskrifter: 
x Formidle, forbedre og utvikle tjenester 
x Kommunisere med deg 
x Vise og måle annonser og tjenester 
x Fremme trygghet og sikkerhet 

Tabell 8: Informasjon om samtykke til behandling av personopplysninger i EPR og RFD 

Som tidligere forklart skal et gyldig samtykke være frivillig, spesifikk og informert, se PVD 

art. 2 bokstav h.  
 

Det som muligens er litt uklart med ordlyden i denne informasjonen er at den inkluderer både 

brukere av Facebook og besøkende på deres sider. Med besøkende mener jeg de som kun går 

inn på en åpen www.facebook.com side, eller de som bruker en av tjenestene til Facebook. En 

side som tilbyr innlogging via Facebook, eller som har åpnet for muligheten av å dele et inn-

legg på Facebook er eksempler på sider som inneholder Facebooks tjenester. Facebook vil 

nok ikke klare å skille mellom en person som er registrert på Facebook, og en som ikke er 

registrert når vedkommende for eksempel besøker en VG-artikkel med Facebooks ”Del-

tjeneste”. Med andre ord informerer Facebook her om at de samler inn opplysninger om alle 
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besøkende, både brukere og ikke brukere. De som ikke er brukere har ikke samtykket til at 

denne formen for innsamlingen er tillat.  

 

I tilsynet det belgiske datatilsynet (CPP) i samarbeid med KU Leuven og VUB utførte med 

Facebook i 2015 kom det frem at det var spesielt to anbefalinger CPP mente var viktig at 

Facebook rettet seg etter, hvorav begge handlet om informasjonskapsler. Anbefalingene tok 

utgangspunkt i at Facebook samlet inn opplysninger fra besøkende på Facebook sine tjenester, 

noe som de besøkende ikke har samtykket til. Anbefalingene fra CPP støtter opp under at 

Facebook samler inn opplysninger om de som ikke har samtykket til betingelsene og retnings-

linjene, noe som er i motsetning til loven. 
 

4.4.5 Innholdsmessig sammenligning av informasjon med indirekte betydning for 

personvernet 

I avsnitt 4.4.5 vil jeg ta for meg den informasjonen i Facebooks erklæring om plikter og ret-

tigheter som kan sies å ha indirekte betydning for personvernet. Som nevnt tidligere vil jeg 

presentere vurderingene på en annen måte enn i forrige avsnitt. Jeg vil dele opp informasjonen 

i overordnede selvdefinerte temaer, nemlig samtykke og sikkerhet. Deretter vil jeg forklare 

hva som inngår av informasjon i hvert tema, samt benyttet meg av eksempler fra erklæringen. 

Jeg har valgt å kun forholde meg til den informasjonen jeg anser har størst betydning for be-

handlingen av personopplysninger. All informasjon med indirekte betydning for personvernet 

vil altså ikke bli presentert i dette avsnittet.131  

 

Samtykke til betingelsene i erklæringen om plikter og rettigheter 

Ved at brukere godtar erklæringen, godtar de samtidig betingelsene Facebook har nedfelt i 

erklæringen om hvordan blant annet behandling av personopplysninger finner sted. Det kan 

derimot tyde på at det ikke bare er brukere av Facebook som må forholde seg til erklæringen. 

Innledningsvis i erklæringen skriver Facebook ”Ved å gå inn på og bruke Facebook-tjenester 

godtar du denne erklæringen med aktuelle oppdateringer i henhold til del 13 nedenfor”.  

Denne setningen kan tyde på at en person som kun går inn på en tjeneste Facebook leverer 

uten å være registrert på plattformen allikevel er bundet av betingelsene i erklæringen. Jeg vil 

poengtere at det står ”godtar du denne erklæringen med aktuelle oppdateringer”. Dette vil si 

                                                 
131 Erklæringen om plikter og rettigheter med inndeling i de tre utvalgene vil derimot ligge vedlagt til denne 

oppgaven, for de som er interesserte. Se vedlegg 1. 
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at Facebook i utgangspunktet kan utgi en oppdatert versjon av erklæringen, hvor samtykke for 

den eldre versjonen fortsatt gjelder for den nye versjonen. Innledningsvis i erklæringen forkla-

rer Facebook også om at de kan be deg gjennomgå og godta tilleggsvilkår som gjelder sam-

handling med en spesifikk app, produkt eller tjeneste.132 Det fremkommer fra denne uttalelsen 

at Facebook ikke gir brukeren mulighet til å avstå fra å samtykke til tilleggsvilkårene.  

 

Facebook forklarer i erklæringen at man ikke skal bruke Facebook hvis man er under 13 år 

gammel.133 For å bruke Facebook er det en forutsetning at man har samtykkekompetanse etter 

loven. Gyldigheten av et samtykke er avhengig av at den som samtykker har evnen til å forstå 

konsekvensene. Personverndirektivet nevner ikke noe om barns kompetanse til å samtykke. 

Man burde regne med at de fleste 13 åringen har evne til å lese en tekst og forstå innholdet. 

Dette kommer imidlertid an på hvor vanskelig teksten er skrevet og hvordan den er presen-

tert.134 Det norske Datatilsynet har uttalt at dersom den mindreårige ikke kan forventes å over-

skue konsekvensene av sitt samtykke, skal ikke den mindreårige anses å ha samtykkekompe-

tanse.135  

 

Sikkerhet 

Personverndirektivet art. 17 nr.1 forklarer at den behandlingsansvarlige skal iverksette hen-

siktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig 

eller ulovlig ødeleggelse m.m. Facebook forklarer at de gjør sitt beste for å holde Facebook 

sikkert, men at de ikke kan garantere for dette.136 I Facebooks retningslinjer for data står det 

imidlertid at ”Vi arbeider hardt med å beskytte kontoen din ved hjelp av teknikere, automati-

serte systemet og avansert teknologi, som kryptering og maskinell læring”. Ytterligere om 

hvilke tiltak Facebook har innført får vi ikke noe informasjon om. Facebook legger derimot 

noe av ansvaret for sikkerheten på Facebook i brukernes hender. I erklæringen forklarer de at 

                                                 
132 ”Derfor kan vi be deg gjennomgå og godta tilleggsvilkår som gjelder samhandling med en spesifikk app, 

produkt eller tjeneste”. 
133 Se erklæringens avsnitt 4, nr. 5: ”Du skal ikke bruke Facebook hvis du er under 13 år gammel”. 
134 Samtykkebestemmelsene for barn blir imidlertid regulert i PVF artikkel 8. Her fremkommer det at foreldre 

må samtykke på vegne av barnet dersom barnet er under 16 år. Medlemslandene i EU kan derimot bestemme 
at aldersgrensen kan senkes, men ikke under 13 år. Hvordan dette vil bli håndtert av medlemslandene og 
Facebook er vanskelig å si, da Facebook er et globalt selskap og medlemslandene mest sannsynlig ikke har 
tatt en vurdering på hvilken grense som skal gjelde for dem ennå. 

135 Datatilsynet (2004): Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk. 
136 Se blant annet erklæringens avsnitt 3: “Vi gjør vårt aller beste for å holde Facebook sikkert, men vi kan ikke 

garantere for dette”. 
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man ikke skal anmode noen om å gi fra seg innloggingsinformasjon eller tilgang til en bru-

kerkonto, samt dele passordet sitt med noen andre.137 Muligens kan denne informasjonen til 

brukerne være eksempel på et organisatorisk tiltak fra Facebook sin side, ved at Facebook 

forbyr sine brukere å dele sin innloggingsinformasjon med andre.  

 

Som nevnt tidligere utførte det franske datatilsynet (CNIL) et tilsyn med Facebook Ireland 

Limited hvor de krevde at Facebook måtte innføre ytterligere tiltak (spesielt med tanke på 

passordutformingen til de registrerte) for å sikre at personopplysninger ikke blir krenket.138 

Dette kravet kan tyde på at tiltakene Facebook har innført for å sikre informasjonssikkerhet 

gjennom tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ikke er tilstrekkelige. I tillegg mente det 

irske datatilsynet (DPC) i 2011 at Facebook burde informere sine ansatte ytterligere om regler 

som påvirker personvernet for de registrerte. DPC påpekte spesielt at dette gjaldt regler knyt-

tet til informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger for markedsføringsfor-

mål.139 Ved kontrolltilsynet i 2012 anbefalingen fra DPC fortsatt under behandling.140 

 
4.5 Tilleggskommentarer og oppsummering av analysen i kapittel 4 
Temaet samtykke blir tatt opp gjentatte ganger i avsnittet ovenfor. Samtykke er det eneste 

godkjente behandlingsgrunnlaget for de aller fleste at Facebook sine aktiviteter knyttet til be-

handling av personopplysninger. Det meste av informasjonen fra Facebook består av hypote-

tisk og vagt språk istedenfor å være en klar uttalelse om hvordan de behandler data. Kravene 

om at samtykke skal være spesifikt og informert blir dermed ikke tilfredsstillende etterfulgt av 

Facebook. KU Leuven og VUB forklarer i sin rapport fra mars 2015 at det er to elementer 

som undergraver en person sin mulighet til å gi et frivillig samtykke til Facebook.141 Det førs-

te elementet er relatert til den dominerende posisjonen Facebook har i nettverket av sosiale 

medier. En av hovedgrunnen til å bli medlem av Facebook er at ”alle er med på det”. For den 

andre så kan ikke samtykke anses som frivillig grunnet at en persons mulighet til nekte eller 

                                                 
137 Se blant annet erklæringens avsnitt 3, nr. 5: ”Du skal ikke anmode noen om å gi deg innloggingsinformasjon 

til eller tilgang til en brukerkonto som tilhører noen andre”. 
138 CNIL (2016): The French data protection authority publicly issues formal notice to FACEBOOK to comply 

with the French Data Protection Act within three months. [online] Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés. Lastet ned fra: https://www.cnil.fr/fr/node/22385 

139 Data Protection Commissioner (2011, desember): Facebook Ireland Ltd – Report of Audit, s. 19-20 
140 Data Protection Commissioner (2012, september): Facebook Ireland Ltd – Report of Re-Audit. s. 11-12 
141 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 10 
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trekke tilbake sitt samtykke er begrenset til Facebooks ”alt eller ingenting”-praktisering i for-

hold til behandling av data. Facebook tilbyr bare et ”opt-out”-system142 for sine brukere i rela-

sjon til profilering for tredje-parters markedsføringsformål. Denne formen for praktisering er 

ifølge KU Leuven og VUB ikke i henhold til dagens lovgivning vedrørende innhenting av 

samtykke. Gjenbruk av brukeren sine data for annonse og markedsføringsformål er godt inte-

grert i Facebooks praksis. De sier at det er umulig å publisere informasjon eller utføre en 

handling på Facebook uten at dette kan bli brukt til markedsførings og annonseformål senere. 

KU Leuven og VUB forklarer videre at de mener at avtalebetingelsene er urettferdige, og at 

flere sider ved avtalehåndteringen til Facebook ikke er i samsvar med direktiv 93/13/EEC om 

urettferdige betingelser i kontrakter, jf. markedsføringsloven § 9.143 

 

Som nevnt så er det krav om at samtykket skal være informert for at det skal fungere som 

gyldig grunnlag for behandling. Informasjonen som nå foreligger er ikke i samsvar med det 

som kreves av et informert samtykke. Det fremkommer i erklæringen om plikter og rettighe-

ter at mye av Facebook sin innsamlingen av personopplysninger er basert på et stilltiende 

samtykke fra den registrerte. CNIL hevdet i sitt tilsyn med Facebook fra 2015 at Facebook 

ikke innhenter samtykke fra registrerte når de samler inn og behandler sensitive personopp-

lysninger.144   

 

Det irske datatilsynet (DPC) førte som nevnt tidligere i oppgaven tilsyn med Facebook i 2011 

og 2012. Tilsynet fra 2011 resulterte i visse anbefalinger.145 En av disse anbefalingene var at 

Facebook burde informere om personvern og behandling av personopplysninger på en enklere 

måte. De burde også bedre tilgjengeligheten til personverninformasjonen, og gi brukere mu-

lighet til å ta sine egne valg basert på tilgjengelig informasjon om personvern. Rapporten ut-

arbeidet etter oppfølgingstilsynet i 2012 forklarer at anbefalingen over resulterte i tilfredsstil-

lende respons fra Facebook, noe som kan tyde på at DPC er fornøyd med de endringene Face-

book har foretatt.146 Årsrapporten til DPC fra 2014 skriver de at de vil følge opp sitt engasje-

ment med Facebook før offentliggjøring av ny informasjon og implementeringen av nye funk-
                                                 
142 Opt-Out betyr selvbestemmelse til å ikke delta. 
143 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 25-31. 
144 Decision no. 2016-007 of january 26, 2016 issuing formal notice to FACEBOOK INC. and FACEBOOK 

IRELAND - Cnil 
145 Data Protection Commissioner (2011, desember): Facebook Ireland Ltd – Report of Audit. s. 15 
146 Data Protection Commissioner (2012, september): Facebook Ireland Ltd – Report of Re-Audit, s. 5 
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sjoner og tjenester.147 Denne uttalelsen kan tyde på at DPC har vært noe engasjert i utgivelsen 

av de nye versjonene av erklæringen om plikter og rettigheter, og retningslinjer for data, som 

er fra henholdsvis 2015 og 2016.  

  

                                                 
147 Data Protection Commissioner (2015): Annual Report of the Data Protection Commissioner OF Ireland, 

2014, s. 12 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 101 

5 Sammenligning av retten til informasjon i personvernforordningen 
og Facebooks personverninformasjonen  

 
5.1 Innledning 
Et informert samtykke innebærer at den som skal samtykke har fått informasjon som gjør at 

du kan forstå hva du samtykker til, og hvilke konsekvenser det vil få for deg.148 Personvern-

forordningens art. 12 stiller krav til transparent informasjon, kommunikasjon og modaliteter 

for utøvelse av rettigheter til den registrerte. Kommunikasjonen/informasjonen fra den be-

handlingsansvarlige skal være ”concise, transparent, intelligible and easily accessible form, 

using clear and plain language”.149 Dette gjelder spesielt hvis informasjonen henvender seg 

til barn. Som tidligere nevnt så er det andre regler vedrørende kompetanse til å samtykke som 

gjelder barn under 16 år.150 Barn ned i 13 års-alderen har ikke samme form for logisk tenk-

ning og samme kunnskap om formelt eller juridisk skriftspråk, eller like godt vokabular som 

en 20 åring. 

 

Som nevnt så skal informasjonen skal være kortfattet, transparent, forståelig og i en lett til-

gjengelig form, samt inneholde klart og enkelt språk. Facebooks erklæring om plikter og ret-

tigheter inneholder språk som til tider trolig ikke etterlever dette kravet. Følgende eksempel er 

hentet fra erklæringen, avsnitt nr. 2, nr. 1: 

 

”gir du oss uttrykkelig følgende tillatelse, underlagt dine innstillinger for personvern og ap-
per: du gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri og verdensom-

spennende lisens til å bruke alt IP-innholdet du legger ut på eller i forbindelse med Facebook 
(åndsverklisens)”. 

 

Denne setningen inneholder en oppramsing av begreper som ikke er forståelig for alle og en-

hver. Jeg setter spørsmålstegn ved om det er noen 13-åringer som forstår hva som menes med 

en ”ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri og verdensomspennende lisens”. 

Jeg vil også påstå at det er flere voksne mennesker som vil måtte tenke seg om en ekstra gang 

for å få en fullstendig og korrekt forståelse av innholdet.  

 

                                                 
148 Datatilsynet (2016): Samtykke til handsaming av personopplysningar. [online] Datatilsynet. Lastet ned fra: 

https://www.datatilsynet.no/personvern/samtykke/ 
149 Norsk: ”konsis, transparent, forståelig og i en lett tilgjengelig form, ved hjelp av klart og enkelt språk”. 
150 Evt. ned til 13 år dersom nasjonal lov fastsetter dette, se PVF art. 8. 
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Artikkel 13 i personvernforordning handler om den informasjonsplikten den behandlingsan-

svarlige har ovenfor de registrerte når det samles inn informasjon fra den registrerte. Artikkel 

14 stiller krav til informasjonsplikt der det samles inn informasjon om den registrerte fra 

andre enn den registrerte selv.  

 

Jeg vil nå i det følgende avsnittet vurdere hvilke deler av plikten til informasjon i personvern-

forordningen som er tilfredsstillende etterfulgt og hvilke deler av erklæringen som bør endres 

i lys av kravene nedfelt i PVF art. 13 og 14. Dersom det er nødvendig informasjon som mang-

ler i erklæringen, vil jeg supplere med informasjon fra retningslinjene for data dersom infor-

masjonen finnes der. Suppleringen er nødvendig for å gi en fullstendig kartlegging av hva 

slags informasjon Facebook gir den registrerte. Jeg vil poengtere at jeg ikke har fintolket for-

ordningen, men heller gjenfortalt bestemmelsene i grove trekk for å bedømme om det er be-

hov for at Facebook endrer personverninformasjonen sin.151  

 
5.2 Fremgangsmåte 
For å få en god struktur på den innværende avsnittet vil jeg benytte meg av en konsekvent 

fremgangsmåte for å se på hvilke krav som stilles til informasjonsplikt etter reglene fastsatt i 

personvernforordningen. Grunnen til at jeg ønsker å sammenligne reglene om informasjons-

plikt i forordningen og innholdet i Facebooks erklæring om plikter og rettigheter er fordi jeg 

vil kartlegge hvilke endringer i Facebook sin personverninformasjon som bør foretas innen 

ikrafttredelsen av forordningen. Personvernforordningen inneholder visse endringer fra nåvæ-

rende lovgivning som vil gi en interessant diskusjon med tanke på hvilke forandringer lovend-

ringen medfører. Perspektivet for vurderingen vil være å se på forordningen først, og deretter 

sammenligne kravene om informasjonsplikt opp mot innholdet i Facebooks erklæring om 

plikter og rettigheter. Se følgende figur: 

 
Facebooks erklæring           Personvern-  
      om plikter og    forordningen (PVF) 
  rettigheter (EPR) 
Figur 14:Illustrasjon av fremgangsmåte for analyseopplegg knyttet til det tredje forskningsspørsmålet 

                                                 
151 Årsaken til dette er blant annet at oppgaven hadde blitt for stor i forhold til at det kun er en 60 studiepoengs 

masteroppgave. 
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5.3 Vurdering av om plikten til å informere er ivaretatt av Facebook  
Personvernforordningen art. 13 sier at der hvor personopplysninger er hentet fra den registrer-

te skal den behandlingsansvarlige, på det tidspunktet da opplysningene blir innhentet, gi den 

registrerte følgende informasjon:  

x identitet og kontaktinformasjon tilhørende behandlingsansvarlig (og eventuelt ved-
kommende representant), 

x kontaktinformasjon til personvernombudet, 
x formålet med behandlingen, samt rettsgrunnlaget for behandlingen 
x om de legitime interessene (dersom behandlingen er basert på art.6 nr.1 bokstav f) 152, 
x mottakerne av personopplysningene,  
x om den behandlingsansvarlige skal overføre personopplysningene til et tredjeland, 
x hvor lenge personopplysningene vil være lagret, 
x retten til å kreve innsyn,  
x retten til å kreve retting eller sletting av opplysninger, 
x retten til dataportabilitet (overføring av data mellom systemer f.eks.), 
x retten til å trekke tilbake samtykke når som helst, 
x retten til å klage (til tilsynsmyndighet), 
x om behandlingen av personopplysningene er lovbestemt eller kontraktbasert, og 
x om behandlingen er automatisert. 

 

Artikkel 13, nr. 3 forklarer at hvis behandlingsansvarlig eller databehandler ønsker å fortsette 

behandlingen til et annet formål enn det opprinnelige, må behandlingsansvarlige informere 

den registrerte om dette før den nye behandlingen finner sted. 

 

Når Facebook samler inn opplysninger om en bruker på Facebook er flere av opplysningene 

gitt direkte fra den registrerte. Det kan her være snakk om at den registrerte liker en hendelse 

på Facebook, at vedkommende publiserer bilder eller lignende. Facebook samler imidlertid 

også inn informasjon om en bruker som en annen person har publisert om vedkommende. For 

eksempel kan det være snakk om bilder og tagger. På denne måten vil også artikkel 14 i per-

sonvernforordningen bli gjeldende i visse tilfeller. I tilfeller hvor den behandlingsansvarlige 

ikke henter personopplysninger direkte fra den registrerte gjelder de samme punktene som 

ovenfor, i tillegg til å informere om hvor dataene har blitt hentet fra. Listen over uttrykker et 

                                                 
152 Art. 6, nr.1 bokstav f sier at behandlingen er lovlig dersom behandlingen er nødvendig for at databehandler 

eller annen tredjepart skal forfølge en legitim interesse. Behandlingen er allikevel ikke lovlig dersom den re-
gistrertes interesser eller grunnleggende friheter og friheter som medfører et krav om beskyttelse av person-
opplysninger går foran de legitime interessene.  



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 104 

strengere og mer detaljert krav til hva den behandlingsansvarlige er pliktet til å informere den 

registrerte om, sammenlignet med dagens rettssituasjon, se PVD art. 10 og 11. 

 

Ifølge personvernforordningen må ny oppdatert informasjon bringes den registrerte dersom 

formålet med behandlingen endres underveis i behandlingen. Dersom den registrerte allerede 

er innforstått med informasjonen som er gitt, trenger vedkommende ikke å motta informasjo-

nen igjen. Den nåværende erklæringen til Facebook ble sist revidert 30. januar 2015, mens 

retningslinjene for data ble revidert 29.september 2016. Dersom Facebook endrer formålet 

med behandlingen, må de også endre informasjonen i erklæringen og retningslinjene.  

 

Listen ovenfor som beskriver hvilke opplysninger den registrerte har krav på å få informasjon 

om dersom det foreligger en behandling av deres personopplysninger, vil jeg nå presentere i 

en tabell. Tabellen vil inneholde kommentarer vedrørende om plikten til informasjon er til-

fredsstillende informert om i erklæringen om plikter og rettigheter. Kolonnen til venstre angir 

det enkelte element i informasjonsplikten fra art. 13 og 14 i personvernforordningen. Den 

midterste kolonnen inneholder min vurdering av om Facebook har klart å informere om plik-

ten på en tilfredsstillende måte. Jeg har her valgt å dele opp svaralternativene i tre kategorier; 

ivaretatt, delvis ivaretatt og ikke ivaretatt. Dersom plikten er ivaretatt vil det bety at Facebook 

informere om innholdet i plikten. Det at plikten kun er delvis ivaretatt betyr at informasjons-

plikten er nevnt i erklæringen. Delvis ivaretatte resultater kan også bety at elementet i plikten 

er informert om i Facebooks retningslinjer for data, men ikke i erklæringen om plikter og 

rettigheter. Dette vil i så fall tydelig fremgå av tabellen. Dersom elementet i informasjonsplik-

ten ikke er ivaretatt, betyr det at det ikke finnes noen informasjon om plikten i erklæringen. 

En supplering av ytterligere informasjon fra retningslinjene for data kan imidlertid anses som 

nødvendig. Kommentarer vil bli presentert i kolonnen til høyre. Jeg vil poengtere at resultate-

ne er basert på mitt skjønn, og ikke er en inngående rettslig analyse.  

Informasjonsplikt Plikt  
ivaretatt? 

Kommentarer 

Kontaktinformasjon om be-
handlingsansvarlig 

Delvis  
ivaretatt 

I punkt 18 nr. 1 får vi beskjed om at brukere som 
bor i USA eller Canada har en avtale med Face-
book, Inc. Ellers er avtalen mellom brukeren og 
Facebook Ireland Limited. Henvendelser skal 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 105 

derfor rettes følgende. Annen kontaktinformasjon 
er ikke nevnt.153 Kontaktinformasjon blir derimot 
presentert i retningslinjer for data. 

Kontaktinformasjon til per-
sonvernombudet 

Ikke ivaretatt Facebook nevner ikke noe om et eventuelt person-
vernombud.  

Formålet med behandlingen Delvis  
ivaretatt 

Generell informasjon om formål med behandling 
av personopplysninger er finne i retningslinjer for 
data og erklæring om plikter og rettigheter.  

Legitime interesser  Ikke ivaretatt Facebook nevner ikke hvilken hjemmel de bruker 
til å behandle personopplysninger. I tillegg refere-
res det ikke til rettsregler. 

Mottakere av personopplys-
ningene 

Delvis 
ivaretatt 

Facebook informere om kategorier av virksomhe-
ter som de deler personopplysninger med, samt at 
de informerer om at de overfører personopplys-
ninger til USA. Mer detaljert enn dette beskriver 
ikke Facebook. 

Overføring av personopp-
lysninger 

Ivaretatt Facebook nevner i erklæringen punkt 16 at de har 
som mål å skape et globalt nettsamfunn med like 
standarder for alle, og at brukere utenfor USA 
samtykker til at personopplysninger overføres til 
USA. Av dette kan vi tolke at personopplysninger 
blir overført til USA.154 

Lagringslengde på person-
opplysninger 

Delvis  
ivaretatt 

I erklæring om plikter og rettigheter nevnes det 
ikke noe om lagringslengde. I retningslinjene for 
data står det at Facebook lagrer informasjonen så 
lenge som nødvendig for å levere produkter og 
tjenester til brukeren. 

Retten til å kreve innsyn Ikke ivaretatt Den registrerte mottar ikke informasjon om at 
vedkommende har krav på å få innsyn i de opplys-
ningene som er lagret om seg selv. I retningslinjer 
for data og erklæring om plikter og rettigheter 
forklares det kun overordnet og generelt om hvilke 
opplysninger som blir samlet inn og lagret om den 
enkelte bruker. 

Retten til retting/sletting av 
personopplysninger 

Ikke ivaretatt Facebook informerer om at dersom brukeren når 
som helst kan slette sin profil eller publisert in-
formasjon om seg selv. Hvis brukeren sletter opp-
havsrett-beskyttet innhold, slettes det på en måte 
som når man tømmer papirkurven på datamaski-
nen. Videre sier de at fjernet innhold fortsatt kan 
ligge lagret i sikkerhetskopier i rimelig tidsperio-
de.155 Facebook informere ikke noe om at bruke-
ren har rett til å få opplysninger om seg selv slet-
tet. Derimot står det innhold om en bruker som 

                                                 
153 ”Hvis du bor i USA eller Canada, eller hvis bedriften din i hovedsak er basert i USA eller Canada, er denne 

erklæringen en avtale mellom deg og Facebook, Inc. Ellers er denne erklæringen en avtale mellom deg og 
Facebook Ireland Limited.  Referanser til oss, vi eller vår/våre betyr enten Facebook, Inc. eller Facebook 
Ireland Limited, avhengig av hva som er relevant.” 

154 ”Du samtykker i at dine personopplysninger overføres til og behandles i USA” 
155 ”Når du sletter opphavsrettsbeskyttet innhold, slettes det på en måte som ligner på når du tømmer papirkur-

ven på en datamaskin. Du må imidlertid være innforstått med at fjernet innhold fortsatt kan ligge lagret i 
sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode (men det vil ikke være tilgjengelig for andre)”. Se erklæringens 
punkt 2, nr 2. 
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ikke er publisert av vedkommende bruker selv 
ikke vil bli slettet dersom brukeren sletter sin pro-
fil eller annet innhold om seg selv.156 

Retten til dataportabilitet Ikke ivaretatt Temaet dataportabilitet blir ikke nevnt i person-
verninformasjonen til Facebook. 

Retten til å trekke tilbake sitt 
samtykke 

Ikke ivaretatt Facebook informere om at brukeren når som helst 
kan slette sin brukerprofil, og at erklæringen da 
opphører, med unntak av noen bestemmelser i 
erklæringen. Facebook informere ikke noe om at 
brukeren når som helst kan trekke tilbake sitt sam-
tykke. 

Retten til å klage Ikke ivaretatt Facebook informerer om at brukere skal løse alle 
krav, rettsspørsmål eller tvister vedkommende har 
med Facebook og som har en relasjon til erklæring 
om plikter og rettigheter, (utelukkende) i US Dist-
rict Court for Northern District of Califormia eller 
en statlig domstol i San Mateo County.157 Face-
book informere ikke om at den registrerte har rett 
til å klage inn Facebook til en tilsynsmyndighet. 

Lovbestemt eller kontraktba-
sert behandling 

Ivaretatt Facebook informerer  i punkt 18 i deres erklæring 
om plikter og rettigheter at erklæringen er en avta-
le mellom brukeren og Facebook Ireland Limited. 
158 

Automatisert behandling Delvis  
ivaretatt 

I erklæring om plikter og rettigheter fremkommer 
det ikke om Facebook sin behandling av person-
opplysninger er automatisert eller ikke. I retnings-
linjer for data og retningslinjer for informasjons-
kapsler kommer det derimot tydelig frem at inn-
samling og annen behandling er automatisert.  

Hvor dataene blir hentet fra Delvis  
ivaretatt 

I erklæring om plikter og rettigheter kommer det 
ikke frem hvor dataene Facebook samler inn blir 
hentet fra. I retningslinjer for data og retningslin-
jer for informasjonskapsler kommer det derimot 
frem hvor de samler inn dataene fra.  

Tabell 9: Informasjonsplikt i PVF sammenlignet med informasjonen i til Facebook 

Tabellen ovenfor viser at det er visse punkter fra informasjonsplikten vedtatt i personvernfor-

ordningen som blir delvis tilfredsstilt i andre medier enn i erklæringen om plikter og rettighe-

ter. Det er andre retningslinjer, spesielt Facebooks retningslinjer for data, som inneholder 

viktig informasjon. Det at personverninformasjonen er så fragmentert som den er kan gjøre 
                                                 
156 ”Åndsverklisensen opphører når du sletter det opphavsrettsbeskyttede innholdet ditt eller brukerkontoen din, 

med unntak av tilfeller der du har delt innholdet med andre brukere og de ikke har slettet det”. Se erklæ-
ringens punkt 2, nr. 1. 

157 ”Du skal løse alle krav, rettsspørsmål eller tvister (krav) du har med oss og som oppstår fra eller er relaterte 
til denne erklæringen eller Facebook, utelukkende i US District Court for Northern District of California el-
ler en statlig domstol i San Mateo County, og du aksepterer å være underlagt den personlige jurisdiksjonen 
til denne domstolen dersom du vil gå rettens vei med slike krav. Lovene i delstaten California skal gjelde for 
denne erklæringen, så vel som for alle krav som skulle oppstå mellom deg og oss, uten hensyn til bestemmel-
ser om lovkonflikter”. Se erklæringens punkt 15, nr. 1. 

158 ”Hvis du bor i USA eller Canada, eller hvis bedriften din i hovedsak er basert i USA eller Canada, er denne 
erklæringen en avtale mellom deg og Facebook, Inc. Ellers er denne erklæringen en avtale mellom deg og 
Facebook Ireland Limited”. Se punkt 18, nr. 1. 
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det utfordrende å finne frem til den informasjonen man er på utkikk etter. Man kan heller ikke 

forvente at brukere får med seg all informasjon som finnes i alle dokumenter Facebook har 

offentliggjort, da Facebook ikke pålegger brukere å lese eller samtykke til informasjonen i 

alle dokumentene. Følgende diagram viser forholdet mellom svaralternativene: 

 
Figur 15: Forholdet mellom svaralternativene vedrørende hvor tilfredsstillende informasjonen til Facebook er, basert på 
reglene om informasjonsplikt i PVF 

Som det fremgår av diagrammet ovenfor er det flest plikter som enten er delvis ivaretatt i 

Facebooks informasjon, eller som er ikke ivaretatt. De pliktene som gir tilfredsstillende in-

formasjon om er i desidert mindretall. At jeg har kategorisert et element i plikten som ivaretatt 

i forhold til det som kreves, betyr imidlertid ikke at de ikke har forbedringspotensialet. De 

punktene som er kategorisert som delvis ivaretatt informere ikke fullt og helt om det som kre-

ves av personvernforordningen, men er innom temaet. Som nevnt tidligere så er noe av pro-

blemet med dagens erklæring at språket til tider kan oppfattes vagt og implisitt, noe som gjør 

at meningen i informasjonen ikke alltid kommer tydelig nok frem.  

 

Jeg vil nå kort ta for meg hvert enkelt punkt for å foreslå hvordan informasjonen muligens 

kan formidles bedre. 

 

Kontaktinformasjon om behandlingsansvarlig 

I Facebooks retningslinjer for data er det informasjon om hvordan man kan kontakte den be-

handlingsansvarlige: 

[KATEGORINAVN]; 
[VERDI];  

[PROSENT] 

Delvis ivaretatt; 6; 
40 % 

Ikke ivaretatt; 7; 47 
% 

Antall plikter (totalt: 15) 

Ivaretatt

Delvis ivaretatt

Ikke ivaretatt
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Skjermdump 20: Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlige hos Facebook, hentet fra RFD 

I skjermdumpen ovenfor får vi informasjon om to fremgangsmåter man kan benytte seg av for 

å komme i kontakt med Facebook Ireland Limited. Enten kan den berørte kontakte behand-

lingsansvarlig ved bruk av internett, eller post. 

 

Begrepet Facebook bruker istedenfor behandlingsansvarlig er informasjonskontrollør. For å 

få best mulig enhetlig forståelse av hva som menes med begrepet er det antakelig best å for-

holde seg til det begrepet som benyttes i loven, altså behandlingsansvarlig.159 Informasjons-

kontrollør er en betegnelse som kan gi et misvisende bilde av hva som menes i avsnittet. I 

tillegg gjør den forskjellige begrepsbruken det mer utfordrende å knytte relasjoner fra Face-

book sin informasjon til rettsreglene.  

 

Kravet om å informere den registrerte om kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige er 

tilfredsstillende informert om gjennom retningslinjene for data. Dersom fragmentering av 

informasjon er en problemstilling, hadde det derimot vært bedre å informere om kontaktin-

formasjonen til den behandlingsansvarlige i erklæringen om plikter og rettigheter, begrunnet 

med at det er best å ha alt på et sted.  

 

Kontaktinformasjon til personvernombudet 

Jeg finner ikke noe informasjon om at Facebook har et personvernombud.160 

 

Det er tre former for virksomheter som skal ha personvernombud; 

1. Offentlige virksomheter (unntatt domstoler), 
                                                 
159 Se for eksempel PVD art. 2 bokstav d, eller PVF art. 4 nr. 7. 
160 Jeg er klar over at Facebook til tider benytter seg av andre ord enn det som stå i loven (f.eks. informasjons-

kontrollør istedenfor behandlingsansvarlig). Jeg benyttet med derfor av det engelske begrepet ”data pro-
tection officer” i tillegg til det norske for å se om Facebook hadde utgitt noe informasjon om personvernom-
bud i sin engelske versjon. 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 109 

2. Virksomheter som utfører aktiviteter som består av å regelmessig og systematisk 

overvåke personer i stort omfang,  

3. Virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stort omfang.161 

 

Jeg vil mene at Facebook er omfattet av den andre kategorien (og muligens den tredje), fordi 

Facebook er en virksomhet som regelmessig og systematisk behandler personopplysninger og 

overvåker personer i stort omfang.162  
 

Kontaktinformasjonen til personvernombudet bør eventuelt være presentert på lignende måte 

som kontaktinformasjonen til den behandlingsansvarlige fremstilt ovenfor.   

 

Formålet med behandlingen 

I erklæringen om plikter og rettigheter og retningslinjene for data informerer Facebook om 

generell informasjon om hvilke formål de behandler personopplysninger til. Behandling av en 

type personopplysninger kan falle inn under et av følgende formål, hentet fra retningslinjene: 

x Formidle, forbedre og utvikle tjenester 

x Kommunisere med deg 

x Vise og måle annonser og tjenester 

x Fremme trygghet og sikkerhet 

 

Hvilke personopplysninger som bli brukt til hvilket formål vet den registrerte ikke noe om. 

Personvernforordningen art. 5 stiller krav til formålsbegrensning som vil si at dersom ikke 

formålet foreligger lenger, skal dataene slettes (eventuelt avidentifiseres). Ved at Facebook 

ikke informere klarer enn det de gjør er det vanskelig for den registrerte å påberope seg retten 

til å få slettet opplysningene med bakgrunn i formålsbegrensning. Sånn informasjonen frem-

står i dag, kan de benytte seg av samtlige formål til alle behandling av personopplysninger. 

Facebook burde informere mer detaljert angående hvilke personopplysninger de samler inn til 

hvilket formål. 

 

 

                                                 
161 Se PVF art. 37. 
162 Ved denne vurderingen har jeg lagt til grunn at overvåkning er en aktivitet som mennesker eller maskiner 

utfører for å samle informasjon om adferd, aktiviteter og hendelser utført av andre personer. 
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Legitime interesser 

Facebook nevner ikke hvilken hjemmel de bruker til å behandle personopplysninger. Face-

books personverninformasjon inneholder ingen former for henvisninger til rettsregler. Ut ifra 

at den registrerte må samtykke til diverse former for behandling kan man derimot implisitt 

forstå at det er samtykke som er brukt som behandlingsgrunnlag for at Facebook Ireland Li-

mited skal kunne behandle personopplysninger. Dersom det foreligger andre legitime interes-

ser for behandling utført av en tredjepart eller databehandler fremkommer dette ikke fra in-

formasjonen til Facebook. Jeg sitter ikke på informasjon vedrørende om behandlingen av per-

sonopplysninger utføres av andre enn Facebook, men dersom denne behandlingen finner sted 

og er basert på tredjepartens legitime interesser, burde Facebook informerer om dette. Dersom 

denne formen for behandling ikke finner sted, er det ikke negativt om Facebook velger å in-

formere om dette også. 

 

Mottakere av personopplysningene 

Facebook informerer kun om kategorier av virksomheter som de deler personopplysninger 

med. De informerer ikke om nøyaktig hvem som mottar personopplysninger om de registrer-

te. Det at behandling av personopplysninger ikke er begrenset å gjelde ett gitt formål har også 

betydning for hvem som kan motta personopplysninger. Hvis man blir informert om at en 

type opplysninger har som klart formål å gjelde for annonsering, ville det bli tydeliggjort at 

virksomheter som arbeider med markedsføring og annonser mottar akkurat de opplysningene. 

Det kan argumenteres for at Facebook burde informere noe mer nøyaktig om hvem som mot-

tar data om de registrerte, og hvorfor.  

 

Overføring av personopplysninger 

Facebook forklarer i erklæringen om plikter og rettigheter at en bruker samtykker til at per-

sonopplysningene om han eller henne blir overført til og behandlet i USA. Facebook begrun-

ner dette i at de er en internasjonal virksomhet, som står for internasjonale verdier. Facebook 

sier ikke noe om hvilket rettslig grunnlag som benyttes til å overføre opplysningene, og den 

registrerte har ikke mulighet til å avstå fra å samtykke til overføringen. De to sistnevnte 

manglene burde Facebook antakelig tilføye i sin informasjon. 

 

Lagringslengde på personopplysninger 

I retningslinjene for data fra 2013 informerte Facebook om hvor lenge de lagret et utvalg av 

personopplysninger før de ble slettet. Denne informasjonen er derimot tatt bort i versjonene 
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fra 2015/2016. I retningslinjene står det nå at de lagrer informasjonen så lenge som er nød-

vendig for å levere produkter og tjenester til brukeren. Hva Facebook legger i dette sier de 

ikke noe om. Som nevnt så har CNIL og CPP klaget til Facebook om at Facebook samler inn 

opplysninger om besøkende på www.facebook.com i tillegg til å samle inn opplysninger til de 

som faktisk er medlem av Facebook. Man kan lure på hvilke produkter og tjenester som gjør 

det nødvendig for Facebook å samle inn informasjon om de som ikke er brukere av Facebook. 

 

Personvernforordningen forklarer at dersom det ikke går an å si noe om hvor lenge data vil bli 

lagret, skal den behandlingsansvarlige informere om hvilke kriterier som har blitt brukt for å 

fastsette lagringsperioden. Facebook går ikke i dybden på hvilken kriterier som gjelder. For at 

informasjonsplikten vedrørende lagringslengde på personopplysninger skal være oppfylt bør 

det i utgangspunktet fastsettes en konkret tidsperiode. Dersom dette ikke er mulig, burde de 

likevel si noe om hvilke kriterier de har fastsatt angående den vedvarende lagringen av data.  

 

Retten til å kreve innsyn  

Personvernforordningen art. 15 forklarer at den registrerte har rett til å få bekreftelse fra den 

behandlingsansvarlige dersom personopplysningene til vedkommende blir behandlet. Dersom 

den behandlingsansvarlige sitter på personopplysninger om den registrerte, har den registrerte 

rett til å få adgang til opplysningene, samt annen informasjon fastsatt i artikkelen. Facebook 

skriver ingenting om at den registrerte har krav på adgang til sine opplysninger, noe Facebook 

antakelig burde tilrettelegge for ved ikrafttredelsen av personvernforordningen i 2018. 

 

Retten til retting/sletting av personopplysninger 

Retten til å bli glemt er forklart i PVF art. 17 og sier at personopplysninger skal slettes blant 

annet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle et formål, eller når den registrerte har 

trukket tilbake sitt samtykke og det ikke finnes noen annet rettslig grunnlag for behandlingen. 

Facebook forklarer at en bruker når som helst kan slette sin profil eller innhold som vedkom-

mende selv har publisert. Hvis slikt innhold slettes, slettes det på samme måte som når man 

tømmer papirkurven på datamaskinen. Fjernet innhold kan fortsatt ligge lagret i sikkerhetsko-

pier i rimelig tidsperiode. Det er ikke videre forklart hva Facebook legger i begrepet rimelig 

tidsperiode. Facebook sier ikke noe om at den registrerte har rett til å få rettet eller slettet per-

sonopplysninger om seg selv. Brukeren har pr i dag ikke anledning til å få slettet personopp-

lysninger om seg selv som andre brukere har publisert. Facebook burde informere om retten 

den registrerte har til å få slettet og rettet personopplysninger om seg selv. Dette gjelder spesi-
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elt med tanke på opplysninger andre har publisert om vedkommende, da muligheten for denne 

type sletting pr mai 2017 ikke er innført av Facebook. 

 

Retten til å dataportabilitet 

Temaet dataportabilitet blir ikke nevnt i Facebook sin informasjon til den registrerte. Retten 

til dataportabilitet er forklart i PVF art. 20 og handler om at den registrerte har rett til å få 

overført sine personopplysninger til andre virksomheter eller databehandlere, så lenge be-

handlingen er basert på samtykke eller må utføres for å fullføre en kontrakt. Facebook må 

dermed være forberedt på utlevere personopplysninger om den registrerte. De må i tillegg 

tilrettelegge for at overføringen/utleveringen er teknisk mulig, og at opplysningene blir pre-

senter i et forståelig format for mottakeren.  

 

Retten til å trekke tilbake sitt samtykke 

Det forklares i erklæringen om plikter og rettigheter at erklæringen opphører dersom en bru-

ker sletter sin brukerprofil, noe som etter dagens situasjon i praksis kan bety det samme som å 

trekke tilbake samtykke til innholdet i erklæringen. I dagens håndtering av samtykke er det 

ikke mulig å kun samtykke til visse deler av erklæringen. Brukeren har valget mellom å sam-

tykke til alt, eller ikke bruke tjenestene til Facebook. Retten til å trekke tilbake sitt samtykke 

blir dermed ikke nevnt.  

 

Personvernforordningen art. 7 setter også opp betingelser for bruk av samtykke. Her kommer 

det frem at samtykke skal være dokumentert (nr. 1), uttrykkelig og informert (nr. 2) og frivil-

lig (nr. 4). Artikkel 7 nr. 3 sier at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Barn sin anled-

ning til å samtykke blir presentert i artikkel 8, og omtaler i hovedsak barn mellom 13 og 16.  

Facebook burde endre samtykkeprosessen sin dersom de ønsker å kunne tilby sine brukere 

retten til å trekke tilbake sitt samtykke. Ved å for eksempel dele opp erklæringen i mindre 

deler og la brukeren få samtykke til kategorier, vil det være enklere for brukeren å selv styre 

hvilke betingelser vedkommende ønsker å samtykke til eller ikke. På denne måten kan retten 

til å trekke tilbake samtykke enklere tilrettelegges for.  

 

Retten til å klage 

Facebook informerer ikke om at den registrerte har rett til å klage til tilsynsmyndighetene. De 

sier derimot at brukere av Facebook kan løse alle krav, rettsspørsmål eller tvister med spesi-

fikke domstoler i USA. Facebook burde kanskje forklare kort om hvilken relasjon de har til 
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tilsynsmyndigheter, og hvordan de og Facebook sine brukere kan og må forholde seg til myn-

digheten.  

 

Lovbestemt eller kontraktbasert behandling 

Facebook forklarer i erklæringen om plikter og rettigheter at erklæringen er en avtale mellom 

brukeren og Facebook Ireland Limited, noe som kan bety at behandlingen er kontraktbasert. 

Informasjonen bør eventuelt være plassert litt mer tilgjengelig enn bortgjemt i avslutningen i 

erklæringen. 

 

Automatisert behandling 

Det fremkommer ikke eksplisitt i erklæringen om plikter og rettigheter om behandlingen av 

personopplysninger er automatisk eller manuell utført. Det kan derimot tolkes av retningslin-

jene for data at mye av innsamlingen den videre behandlingen er automatisert grunnet at 

Facebook opplyser om at du bruker informasjonskapsler til å samle inn opplysninger om den 

registrerte. Da erklæringen om plikter og rettigheter legger grunnlaget for avtalen mellom 

Facebook og brukeren, burde det foreligge informasjon i erklæringen om hvordan Facebook 

samler inn personopplysninger om sine brukere. Det er imidlertid positivt at det står om det i 

retningslinjene for data. Dersom fragmentering av informasjon er en problemstilling, noe jeg 

mener at det er, bør informasjonen fremkomme i erklæringen.  

 

Hvor dataene blir hentet fra 

Erklæringen om plikter og rettigheter sier ikke noe om hvor opplysninger blir samlet inn fra. 

Retningslinjene for data og retningslinjene for informasjonskapsler informere derimot over-

ordnet om hvordan de samler inn data, men de opplyser ikke om nøyaktig hvilke metoder de 

bruker til å hente inn forskjellig type data, og hvor disse metodene og dataene befinner seg 

spesifikt. Informasjon om hvor dataene blir hentet fra er enda et eksempel på en vag og frag-

mentert presentasjon av informasjon, som burde tydeliggjøres. 

 

5.4 Tilleggskommentarer og oppsummering til analysen i kapittel 5 
Facebook har forbedringspotensialet når det kommer til å informere om personverninforma-

sjon. Dagens fremstilling av personverninformasjon inneholder en generell og bred forklaring, 

istedenfor en spesifikk og dyp forklaring. Facebook holder nå alle dører åpne rundt hva som 

menes med innholdet de presenterer. Den språklige utformingen er nødvendig å ta i betrakt-

ning for å oppfylle kravet om at samtykke skal være informert. Personvernforordningen art. 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 114 

12 forklarer at informasjonen skal være forståelig og i lett tilgjengelig form. For at sistnevnte 

betingelse skal være tilfredsstilt så burde Facebook informere om personvern og behandling 

av personopplysninger et sted som er lett tilgjengelig for den registrerte. Den franske datatil-

synet (CNIL) uttalte i forbindelse av tilsynet utført av Facebook i 2015 at Facebook må over-

holde loven i forhold til hva en behandlingsansvarlig er pliktet til å informere om.163 I denne 

uttalelsen siktet CNIL til det nåværende personvernregelverket. Med ikrafttredelsen av per-

sonvernforordningen i 2018 blir kravene enda strengere. Anbefalingen fra CNIL støtter opp 

under mine meninger om at Facebook burde endre deler informasjonen med hensyn til opp-

lysningsplikten fra behandlingsansvarlig til den registrerte.  

 

I tilsynsrapporten til det irske datatilsynet (DPC) tilgjengeliggjort i 2012 forklares det at det er 

spesielt fire områder hvor DPC mener at Facebook har forbedret seg spesielt på etter det førs-

te tilsynet ble utført i 2011.164 DPC mener blant annet at bestemmelsene til Facebook, og in-

formasjonen til brukere angående hvordan deres data blir håndtert er særlig forbedret. Det 

samme gjelder Facebook sin gjennomføring av klare oppbevaringsperioder. Disse to punktene 

strider noe mot det jeg og KU Leuven og VUB mener angående personverninformasjonen til 

Facebook. Angående hvordan informasjonen til brukeren blir strukturert og forklart, mener 

KU Leuven og VUB at språket er for vagt og generelt til at det går an å tolke til hvilken for-

mål utvalgte personopplysninger blir behandlet til.165 I tillegg kommenterer KU Leuven og 

VUB at det ikke eksisterer noe informasjon om hvor lenge lokasjonsdata blir lagret, selv om 

denne informasjonen fremgår av Facebooks retningslinjer for data i 2013.166 Det kan dermed 

stilles spørsmål om Facebook har gått tilbake på disse punktene i ettertid av uttalelsen til DPC 

i 2012. En annen mulighet kan være at DPC anser vage og generelle formuleringer som god 

informasjon, mens blant annet KU Leuven og VUB og jeg anser denne formen for fremstil-

ling som noe dårligere informasjon.   

  

                                                 
163 Decision no. 2016-007 of january 26, 2016 issuing formal notice to FACEBOOK INC. and FACEBOOK 

IRELAND - Cnil 
164 Data Protection Commissioner (2012, september): Facebook Ireland Ltd – Report of Re-Audit. Og Data Pro-

tection Commissioner (2012): Twenty-Fourth Annual Report of the Data Protection Commissioner 2012.  
165 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, se særlig s. 10 og 66. 
166 Van Alsenoy, Brendan, m.fl. (mars, 2015): From social media service to advertising network. A critical anal-

ysis of Facebook´s Revised Policies and Terms, s. 37. 
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6 Avslutning 
 
Arbeidet med denne masteroppgaven har hovedsakelig gått ut på å kartlegge i hvilken grad 

personverninformasjonen til Facebook er i samsvar med personverndirektivet og reglene om 

informasjonsplikt i personvernforordningen. I tillegg har jeg sett på hva tre europeiske til-

synsmyndigheters erfaringer med å føre tilsyn med Facebook har vært, noe som også har med 

Facebooks relasjon til gjeldende rett å gjøre. De tre forskningsspørsmålene som la utgangs-

punktet for forskningsopplegget er besvart ved bruk av blant annet dokumentstudier, intervju i 

form av mailkorrespondanse med tilsynsmyndigheter og andre relevante offentlige personer, 

og rettsdogmatisk metode for å forstå de rettsreglene som har vært aktuelle for oppgaven. Ar-

beidet med å besvare forskningsspørsmålene har ført til ny kunnskap om både personvern og 

Facebook. Facebook har noe forbedringspotensialet vedrørende hvordan de informere om 

personvern. Spesielt er det tre aspekter ved personverninformasjonen til Facebook som jeg 

mener burde vurderes å endre på. For det første mener jeg den språklig utformingen av infor-

masjonen kan spesifiseres og forbedres. For det andre mener jeg at temaene som blir fremstilt 

i informasjonen kan endres. Spesielt burde Facebooks utgi ytterligere informasjon om de re-

gistrerte sine rettigheter, samt oppfylle kravet om informasjonsplikt nedfelt i gjeldende rett. 

For det tredje mener jeg at Facebook burde endre sin prosess og håndtering vedrørende inn-

henting av samtykke. Disse tre meningene uttalelsen er basert på både tilsynsmyndighetens 

rapporter og informasjon mottatt på mail, samt mine egne analyser og vurderinger som har 

blitt presentert i denne oppgaven. Jeg vil tro at en revisjon av Facebooks håndtering av per-

sonvern vil finne sted i forbindelse med at forordningen erstatter det nåværende personvern-

regelverket.  

 

Arbeidet med oppgaven har vært en interessant, men krevende prosess. Jeg syns forsknings-

spørsmålene har vært morsomme å besvare, da jeg har en reel interesse for hvordan et så stort 

internasjonalt selskap som Facebook informerer om personvern, samt håndhever personvern-

regelverket. Jeg skulle gjerne ha undersøkt flere aspekter ved hvordan Facebook forholder seg 

til den registrertes rett til personvern, men det får bli ved en senere anledning.  

 

Facebook tilbyr enormt mange tjenester og funksjoner, og da jeg begynte å skrive på denne 

oppgaven innså jeg fort at det kom til å bli en utfordring å avgrense innholdet. En annen ut-

fordring dukket opp når jeg skulle sette meg ordentlig inn i informasjonen Facebook gir sine 

registrerte vedrørende personvern. Jeg regnet med at siden det irske datatilsynet uttalte at de 



Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 116 

har et godt samarbeid med Facebook Ireland Limited, så ville personverninformasjonen være 

gjennomtenkt og fullstendig. Derimot viste det seg at informasjonen var vag og generell. Un-

derveis i arbeidet forsto jeg at å koble informasjonen til Facebook opp mot en spesifikk regel i 

personverndirektivet kunne bli vanskelig. I tillegg anså jeg det som utfordrende å strukturere 

teksten i oppgaven, da den generelle strukturen i personverninformasjonen til Facebook ikke 

er veldig god. 

 

Under arbeidet med oppgaven ble jeg gjort oppmerksom på at det finnes mange spennende 

samfunnsvitenskapelige, informatiske og juridiske problemstillinger knyttet til Facebook sin 

håndtering av personvern. For eksempel kan det være interessant å ta for seg an analyse av 

Facebook sin potensielle demokratiske funksjon. En informatisk innfallsvinkel kan være å se 

på hvordan tjenestene og funksjonene til Facebook er designet og programmert. Å trekke inn 

momenter som innebygget personvern og prinsippet om personvern som standard kunne gitt 

enda et nivå til en mulig oppgave ved at det juridiske har en innvirkning på den teknologiske 

utformingen. For å få en juridisk rettet oppgave går det an å utdype den fremstillingen som er 

lagt i denne oppgaven, eller å for eksempel fokusere i enda større grad på personvernforord-

ningen. Forordningen kommer til å bringe med seg mange nye spennende utfordringer i for-

hold til hvordan Facebook og andre sosiale medier burde forholde seg til personvernregelver-

ket. 
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8 Vedlegg 
 
Vedlegg 1/1: Facebooks Erklæring om plikter og rettigheter m/forfatteren av denne oppgaven 
sine merknader 
 
TRE NIVÅER: 
BLÅ = Personverninformasjon – har med behandling av personopplysninger å gjøre direkte. (Utvalgskriteriet: Har  
informasjonen direkte betydning for personvernet?) 
GUL= Informasjon i en gråsone – Med en vid tolkning kan det inkluderes av personvernregelverket. (Utvalgskriteriet: 
Har informasjonen indirekte betydning for personvernet?) 
INGEN MERKNAD = Ikke personverninformasjon. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Denne avtalen ble opprinnelig skrevet på (amerikansk) engelsk. Hvis en oversatt versjon av denne avtalen er i konflikt 
med den engelske versjonen, skal den engelske versjonen gjelde.  Merk at del 16 inneholder enkelte endringer i de 
generelle vilkårene for brukere utenfor USA. 
Siste revisjon: 30. januar 2015  
 
Erklæring om plikter og rettigheter 
Denne erklæringen om plikter og rettigheter (erklæring, vilkår eller SRR) er basert på Facebooks prinsipper og styrer 
forholdet vårt til brukerne og andre som samhandler med Facebook samt Facebooks varemerker, produkter og tjenes-
ter, som vi kaller Facebook-tjenester eller tjenester. Ved å gå inn på og bruke Facebook-tjenester godtar du denne 
erklæringen med aktuelle oppdateringer i henhold til del 13 nedenfor. Du finner også ressurser nederst i dette doku-
mentet som kan hjelpe deg med å forstå hvordan Facebook fungerer.  
Facebook tilbyr en rekke ulike typer tjenester. Derfor kan vi be deg gjennomgå og godta tilleggsvilkår som gjelder 
samhandling med en spesifikk app, produkt eller tjeneste. Hvis disse tilleggsvilkårene er i konflikt med denne erklæ-
ringen om plikter og rettigheter, skal tilleggsvilkårene som er knyttet til appen, produktet eller tjenesten, gjelde for din 
bruk av appen, produktet eller tjenesten, og kun for omfanget av konflikten.  

1. Personvern 
 
Personvernet ditt er viktig for oss. Vi har utformet retningslinjene for data for å formidle viktig opplysninger om hvor-
dan du kan bruke Facebook til å dele informasjonen med andre, og om hvordan vi samler inn og bruker innholdet ditt 
og informasjonen din. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for data, slik at du kan ta veloverveide beslutninger.  
  

2. Deling av innhold og informasjon 
 
Du eier alt innholdet og all informasjonen du publiserer på Facebook, og du kan kontrollere hvordan dette deles 
via innstillingene for personvern og apper. I tillegg:  

1. Når det gjelder innhold som omfattes av åndsverkrettigheter, slik som bilder og videoer (opphavsrettsbeskyt-
tet innhold), gir du oss uttrykkelig følgende tillatelse, underlagt dine innstillinger for personvern og apper: du 
gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri og verdensomspennende lisens til å bruke 
alt IP-innholdet du legger ut på eller i forbindelse med Facebook (åndsverklisens). Åndsverklisensen opphø-
rer når du sletter det opphavsrettsbeskyttede innholdet ditt eller brukerkontoen din, med unntak av tilfeller der 
du har delt innholdet med andre brukere og de ikke har slettet det.  

2. Når du sletter opphavsrettsbeskyttet innhold, slettes det på en måte som ligner på når du tømmer papirkurven 
på en datamaskin. Du må imidlertid være innforstått med at fjernet innhold fortsatt kan ligge lagret i sikker-
hetskopier i en rimelig tidsperiode (men det vil ikke være tilgjengelig for andre). 

3. Når du bruker en app, kan det hende appen spør deg om tillatelse til å få tilgang til ditt innhold og din infor-
masjon, så vel som innhold og informasjon som andre har delt med deg.  Vi krever at apper respekterer ditt 
personvern, og din avtale med den appen vil styre hvordan appen kan bruke, lagre og overføre det innholdet 
og den informasjonen.  (For å lære mer om plattformen, slik som hvordan du kan styre hva slags informasjon 
andre kan dele med appene, kan du lese våre retningslinjer for data og vår plattformside.) 

https://www.facebook.com/principles.php
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings/?tab=privacy
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/privacy/
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://developers.facebook.com/docs/


Anniken Løvstad Hole                        Facebook & personvern                              FINF5001 

 125 

4. Når du publiserer innhold eller informasjon med innstillingen Offentlig, betyr dette at du gir alle, inkludert 
personer utenfor Facebook, tilgang til og tillatelse til å bruke den aktuelle informasjonen og knytte den til deg 
(dvs. navnet og profilbildet ditt). 

5. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger og andre forslag fra deg angående Facebook, men du må være innfor-
stått med at vi kan komme til å bruke slike tilbakemeldinger eller forslag uten å være forpliktet til å kompen-
sere deg for dette (på samme måte som du ikke er forpliktet til å sende dem inn). 
  

3. Sikkerhet 
 
Vi gjør vårt aller beste for å holde Facebook sikkert, men vi kan ikke garantere for dette. Vi trenger din hjelp til å holde 
Facebook sikkert, og det inkluderer at du forplikter deg til:  

1. Du skal ikke publisere uautorisert kommersiell kommunikasjon (f.eks. spam) på Facebook. 
2. Du skal ikke samle inn innhold eller informasjon fra brukere eller på annen måte bruke Facebook på en au-

tomatisert måte (f.eks. ved hjelp av en bot, robot, spider eller scraper) uten tillatelse fra oss på forhånd. 
3. Du skal ikke ta del i ulovlig MLM-virksomhet (Multi-Level Marketing), for eksempel pyramidespill, på 

Facebook. 
4. Du skal ikke laste opp virus eller annen skadelig kode. 
5. Du skal ikke anmode noen om å gi deg innloggingsinformasjon til eller tilgang til en brukerkonto som tilhø-

rer noen andre. 
6. Du skal ikke mobbe, true eller trakassere brukere. 
7. Du skal ikke publisere innhold som: er hatsk, truende eller pornografisk, oppfordrer til vold eller inneholder 

nakenhet, umotivert vold eller grafiske skildringer av vold. 
8. Du skal ikke utvikle eller drifte en tredjepartsapp som inneholder alkoholrelatert, datingrelatert eller annet 

innhold beregnet på voksne (inkludert annonser), uten behørig alderbegrensning. 
9. Du skal ikke bruke Facebook til å utføre aktivitet som er ulovlig, villedende, ondsinnet eller diskriminerende. 
10. Du skal ikke gjøre noe som kan deaktivere, overbelaste eller svekke driften av Facebook, for eksempel utføre 

et tjenestenektangrep eller hindre av sidegjengivelse eller annen funksjonalitet på Facebook. 
11. Du skal ikke oppfordre til eller muliggjøre noen form for brudd på denne erklæringen eller våre retningslin-

jer. 
  

4. Registrering og kontosikkerhet 
 
Facebook-brukere må oppgi virkelig navn og korrekt informasjon, og vi trenger din hjelp for å sørge for at dette skjer. 
Her er noen forpliktelser du gjør overfor oss med tanke på registrering av og opprettholdelse av sikkerheten til bruker-
kontoen din:  

1. Du skal ikke oppgi falske personopplysninger på Facebook eller opprette en brukerkonto for noen andre enn 
deg selv uten tillatelse. 

2. Du skal ikke opprette mer enn én personlig brukerkonto. 
3. Hvis vi deaktiverer brukerkontoen din, skal du ikke opprette en ny uten vår tillatelse. 
4. Du skal ikke bruke den personlige tidslinjen din hovedsakelig til kommersielle formål, men skal bruke en 

Facebook-side til slike formål. 
5. Du skal ikke bruke Facebook hvis du er under 13 år gammel. 
6. Du skal ikke bruke Facebook hvis du er en dømt seksualforbryter. 
7. Du skal sørge for at kontaktinformasjonen din er nøyaktig og oppdatert. 
8. Du skal ikke dele passordet ditt med noen (for utviklere gjelder dette for den hemmelige nøkkelen), la noen 

andre få tilgang til brukerkontoen din eller gjøre noe annet som kan svekke sikkerheten til brukerkontoen din. 
9. Du skal ikke overføre brukerkontoen din (inkludert sider eller apper du administrerer) til andre uten først å 

innhente skriftlig tillatelse fra oss. 
10. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller ta tilbake brukernavnet eller en lignende identifikator som du har 

valgt for brukerkontoen eller siden din, hvis dette etter vår oppfatning er hensiktsmessig (for eksempel hvis 
eieren av et varemerke klager på et brukernavn som ikke ligner veldig på det virkelige navnet til brukeren). 
  

5. Beskyttelse av andre personers rettigheter 
 
Vi respekterer andre personers rettigheter og forventer at du gjør det samme.  

1. Du skal ikke publisere innhold eller foreta andre handlinger på Facebook som krenker eller bryter med andre 
personers rettigheter, eller som på annet vis bryter loven. 
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2. Vi kan fjerne hvilket som helst innhold eller hvilken som helst informasjon du publiserer på Facebook, hvis 
vi mener at det eller den bryter med denne erklæringen eller våre retningslinjer. 

3. Vi tilbyr verktøy for å hjelpe deg med å beskytte åndsverkrettighetene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du gå til siden Slik rapporterer du en antatt krenkelse av åndsverk. 

4. Hvis vi fjerner noe av innholdet ditt fordi det krenker opphavsretten til en annen person, og du mener at vi 
har fjernet det ved en feiltakelse, gir vi deg muligheten til å klage på dette. 

5. Hvis du gjentatte ganger krenker andres åndsverk, vil vi deaktivere brukerkontoen din når det er formålstjen-
lig. 

6. Du skal ikke bruke noen av våre varemerker eller opphavsretter, eller andre merker som til forveksling ligner, 
uten vår skriftlige forhåndstillatelse eller der retningslinjene for bruk av merkevarer gir uttrykkelig tillatelse 
til det. 

7. Hvis du samler inn informasjon fra brukere, vil du: innhente deres samtykke, gjøre det klart at det er du (og 
ikke Facebook) som samler inn informasjonen, og publisere retningslinjer for personvern som forklarer hvil-
ken informasjon du samler inn, og hvordan du har tenkt å bruke den. 

8. Du skal ikke publisere noens identifikasjonsdokumenter eller sensitive økonomiske opplysninger på Face-
book. 

9. Du skal ikke tagge brukere eller sende e-postinvitasjoner til personer som ikke er brukere, uten deres samtyk-
ke. Facebook tilbyr verktøy for sosial rapportering som gir brukerne muligheten til å gi tilbakemelding om 
tagging. 
  

6. Mobiltelefoner og andre enheter 

1. Vi tilbyr for øyeblikket mobiltjenestene våre gratis, men vær oppmerksom på at standardprisene og -
avgiftene til mobiloperatøren din, f.eks. for tekstmeldinger og datatrafikk, likevel gjelder. 

2. Hvis du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret ditt, skal du oppdatere kontoinformasjonen på Face-
book innen 48 timer for å sikre at meldingene dine ikke sendes til personen som overtar det gamle nummeret 
ditt. 

3. Du gir samtykke og alle nødvendige rettigheter slik at brukere kan synkronisere (inkludert via en app) enhe-
tene sine med all informasjon som er synlig for dem på Facebook. 
  

7. Betalinger 
 
Hvis du utfører en betaling på Facebook, godtar du betalingsbetingelsene våre med mindre det er oppgitt at andre 
vilkår gjelder. 
  

8. Spesielle bestemmelser for utviklere og personer som drifter apper og nettsteder  
 
Hvis du er en utvikler eller drifter av en plattformapp eller et plattformnettsted, eller hvis du bruker sosiale programtil-
legg, skal du overholde retningslinjene for Facebook-plattformen.  

9. Om annonser og annet kommersielt innhold som leveres eller fremheves av Facebook 
 
Målet vårt er å levere annonser og annet kommersielt eller sponset innhold som er verdifullt for våre brukere og an-
nonsører. For at vi skal kunne gjøre dette, samtykker du i følgende:  

1. Du gir oss tillatelse til å bruke navnet ditt, profilbildet ditt, innholdet ditt og informasjonen din (f.eks. et mer-
ke du liker, eller en handling du deler) i tilknytning til kommersielt, sponset eller relatert innhold som leveres 
eller fremheves av oss. Dette betyr for eksempel at du tillater at en bedrift eller annen enhet betaler oss for å 
vise ditt navn og/eller profilbilde med ditt innhold eller din informasjon, uten noen kompensasjon til deg. 
Hvis du har valgt et spesifikt publikum for innholdet ditt eller informasjonen din, respekterer vi valget ditt når 
vi bruker innholdet eller informasjonen.  

2. Vi gir ikke innholdet ditt eller informasjonen din videre til annonsører uten tillatelse fra deg. 
3. Du er innforstått med at vi kanskje ikke alltid kan identifisere at betalingstjenester og -kommunikasjon er be-

talingsbelagt. 
  

10. Spesielle bestemmelser for annonsører  
 
Hvis du bruker våre selvbetjente grensesnitt for annonseoppretting til å opprette, sende inn og/eller levere markedsfø-
ringsaktiviteter eller -innhold eller andre kommersielle eller sponsede aktiviteter eller innhold (samlet omtalt som 

https://www.facebook.com/help/399224883474207
https://www.facebook.com/payments_terms
https://developers.facebook.com/policy
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grensesnitt for annonseoppretting), godtar du vilkårene for selvbetjent annonsering. I tillegg godtar du at annonsene 
dine eller annen kommersiell eller sponset aktivitet eller innhold du plasserer på Facebook eller på utgivernettverket 
vårt, skal følge retningslinjene for annonsering.  

11. Spesielle bestemmelser for sider 
 
Hvis du oppretter eller administrerer en side på Facebook eller kjører en kampanje eller et tilbud på siden din, godtar 
du våre vilkår for sider. 
  

12. Spesielle bestemmelser for programvare 

1. Hvis du laster ned eller bruker programvare fra oss, for eksempel et frittstående programvareprodukt, en app 
eller et nettleserprogramtillegg, samtykker du i at programvaren fra tid til annen kan laste ned og installere 
oppgraderinger, oppdateringer og tilleggsfunksjoner fra oss, slik at vi kan forbedre og videreutvikle program-
varen. 

2. Du skal ikke endre, lage avledede verk av, dekompilere eller på annen måte ekstrahere kildekode fra oss, 
med mindre du har uttrykkelig tillatelse til dette under en lisens for åpen kildekode eller har fått uttrykkelig 
skriftlig tillatelse fra oss. 

 

13. Endringer 

1. Vi gir deg beskjed før vi gjør endringer i disse vilkårene, og vi gir deg muligheten til å se gjennom og kom-
mentere de reviderte vilkårene før du fortsetter å bruke tjenestene våre. 

2. Hvis vi gjør endringer i retningslinjer eller andre vilkår som det henvises til eller som inngår i denne erklæ-
ringen, kan vi varsle om dette på siden Site Governance. 

3. Din fortsatte bruk av Facebook-tjenestene etter endringer i vilkårene eller retningslinjene våre, utgjør ditt 
samtykke i de endrede vilkårene eller retningslinjene. 
  

14. Avslutning 
 
Hvis du bryter med denne erklæringens bokstav eller ånd eller på annen måte utsetter oss for risiko eller mulig juridisk 
ansvar, kan vi sperre tilgangen din til hele eller deler av Facebook. Vi vil varsle deg om dette per e-post eller neste 
gang du prøver å logge inn på brukerkontoen din. Du kan også når som helst slette brukerkontoen din eller deaktivere 
appen din. I alle slike tilfeller opphører denne erklæringen, men følgende bestemmelser vil fortsatt gjelde: 2.2, 2.4, 3–
5, 9.3 og 14–18.  
  

15. Tvister 

1. Du skal løse alle krav, rettsspørsmål eller tvister (krav) du har med oss og som oppstår fra eller er relaterte til 
denne erklæringen eller Facebook, utelukkende i US District Court for Northern District of California eller en 
statlig domstol i San Mateo County, og du aksepterer å være underlagt den personlige jurisdiksjonen til den-
ne domstolen dersom du vil gå rettens vei med slike krav. Lovene i delstaten California skal gjelde for denne 
erklæringen, så vel som for alle krav som skulle oppstå mellom deg og oss, uten hensyn til bestemmelser om 
lovkonflikter.  

2. Hvis noen kommer med et krav mot oss som er relatert til dine handlinger, ditt innhold eller din informasjon 
på Facebook, skal du holde oss skadesløse fra og mot alle skader, tap og utgifter (inkludert rimelige juridiske 
kostnader) relatert til et slikt krav. Selv om vi oppgir regler for brukeroppførsel, kontrollerer eller styrer vi ik-
ke brukernes handlinger på Facebook. Vi er heller ikke ansvarlige for innhold eller informasjon som brukere 
overfører eller deler på Facebook. Vi er ikke ansvarlige for fornærmende, upassende, uanstendig, ulovlig el-
ler på annen måte støtende innhold eller informasjon du eventuelt møter på Facebook. Vi er ikke ansvarlige 
for oppførselen til Facebook-brukere hverken på eller utenfor Internett.  

3. VI PRØVER Å HOLDE FACEBOOK OPPDATERT, FEILFRITT OG SIKKERT, MEN DU BRUKER 
NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. VI LEVERER FACEBOOK SLIK DET ER, UTEN UTTRYKTE EL-
LER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GA-
RANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. 
VI GARANTERER IKKE AT FACEBOOK ALLTID ER TRYGT, SIKKERT OG FEILFRITT, ELLER 

https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://www.facebook.com/ad_guidelines.php
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
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AT FACEBOOK ALLTID FUNGERER UTEN AVBRUDD, FORSINKELSER ELLER DEFEKTER. 
FACEBOOK ER IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTS HANDLINGER, INNHOLD, INFORMA-
SJON ELLER DATA, OG DU GIR OSS OG VÅRE STYREMEDLEMMER, REPRESENTANTER, AN-
SATTE OG AGENTER ANSVARSFRIHET MOT EVENTUELLE KRAV OG ERSTATNINGSSAKER, 
KJENTE OG UKJENTE, SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED EVENTUELLE KRAV DU SKULLE 
HA MOT EN SLIK TREDJEPART. HVIS DU BOR I CALIFORNIA, AVSTÅR DU FRA CALIFORNIA 
CIVIL CODE §1542, SOM SIER: EN GENERELL ANSVARSFRIHET GJELDER IKKE KRAV SOM 
KREDITOREN IKKE KJENNER TIL ELLER MISTENKER FOR Å EKSISTERE, I VEDKOMMENDES 
FAVØR VED TIDSPUNKTET FOR UTØVELSEN AV ANSVARSFRIHETEN, SOM HVIS DEN ER 
KJENT AV VEDKOMMENDE, MÅ HA PÅVIRKET VEDKOMMENDE VESENTLIG I OPPGJØRET 
MED SKYLDNEREN. VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR TAPT FORTJE-
NESTE ELLER ANDRE FØLGESKADER, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER 
SOM OPPSTÅR FRA ELLER TILKNYTTET DENNE ERKLÆRINGEN ELLER FACEBOOK, SELV 
OM VI HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DET TOTALE ER-
STATNINGSBELØPET SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DENNE ERKLÆRINGEN ELLER FACE-
BOOK, SKAL IKKE OVERSTIGE ETT HUNDRE DOLLAR (USD 100) ELLER BELØPET DU HAR 
BETALT INN TIL OSS I LØPET AV DE SISTE TOLV MÅNEDENE. GJELDENDE LOV TILLATER 
KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELATELSE AV ANSVAR ELLER TILFELDIGE SKA-
DER ELLER FØLGESKADER, DERFOR GJELDER BEGRENSNINGEN ELLER UTELATELSEN 
OVENFOR KANSKJE IKKE FOR DEG. I SLIKE TILFELLER BLIR FACEBOOKS ANSVAR BE-
GRENSET I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. 
  

16. Spesielle bestemmelser for brukere utenfor USA 
 
Vi har som mål å skape et globalt nettsamfunn med like standarder for alle, men samtidig er vi nødt til å overholde 
lokale lover. Følgende bestemmelser gjelder for brukere og ikke-brukere som samhandler med Facebook utenfor 
USA:  

1. Du samtykker i at dine personopplysninger overføres til og behandles i USA. 
2. Hvis du befinner deg i et land som er under handelsblokade av USA, eller som står på det amerikanske fi-

nansdepartements liste Specially Designated Nationals, skal du ikke ta del i kommersiell aktivitet på Face-
book (f.eks. annonsering eller betalinger) eller drifte en plattformapp eller et plattformnettsted. Du skal ikke 
bruke Facebook hvis du har forbud mot å motta produkter, tjenester eller programvare fra USA. 

3. Enkelte spesielle vilkår gjelder bare for tyske brukere, og kan leses her.  
17. Definisjoner 

1. Med Facebook eller Facebook-tjenester mener vi funksjonene og tjenestene som vi gjør tilgjengelige, inklu-
dert via (a) nettstedet vårt på www.facebook.com og alle andre Facebook-merkede nettsteder eller nettsteder 
med relaterte merker (inkludert underdomener, internasjonale versjoner, miniprogrammer og mobile versjo-
ner), (b) plattformen vår, (c) sosiale programtillegg, f.eks. Liker-knappen, Del-knappen og andre lignende til-
legg, og (d) andre medier, merker, produkter, tjenester, programmer (f.eks. verktøylinjer), enheter eller nett-
verk som nå eksisterer eller blir utviklet i fremtiden. Facebook forbeholder seg retten til etter eget skjønn å 
bestemme at visse merker, produkter eller tjenester er underlagt separate vilkår og ikke denne erklæringen 
om plikter og rettigheter. 

2. Med plattformen mener vi et sett med API-er og tjenester (f.eks. innhold) som gjør det mulig for andre, in-
kludert apputviklere og nettstedoperatører, å hente data fra Facebook eller sende oss data. 

3. Med informasjon mener vi fakta og annen informasjon om deg, inkludert handlinger utført av brukere og ik-
ke-brukere som samhandler med Facebook. 

4. Med innhold mener vi alt du eller andre brukere publiserer, tilbyr eller deler ved hjelp av Facebook-tjenester. 
5. Med data, brukerdata eller brukerens data mener vi alle data, inkludert en brukers innhold eller informasjon, 

som du eller tredjeparter kan hente fra Facebook eller sende til Facebook via plattformen. 
6. Med publisere mener vi å publisere på Facebook, eller på annen måte gjøre tilgjengelig ved å bruke Face-

book. 
7. Med bruke mener vi bruke, kopiere, fremføre eller vise offentlig, distribuere, modifisere, oversette og lage 

avledede verk. 
8. Med app mener vi alle apper eller nettsider som bruker eller har tilgang til plattformen, samt alt annet som 

mottar eller har mottatt data fra oss.  Hvis du ikke lenger har tilgang til plattformen, men ikke har slettet all 
data fra oss, vil begrepet app gjelde inntil du har slettet dataene. 

9. Med varemerker mener vi listen over varemerker som er oppgitt her.  
  

https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebookbrand.com%2Ftrademarks%2F&h=ATMXXh1W993wQ24j4uKLpcmfSBnh70yKb--Z8qhY7sdeXrImDetdOuz53Z-k8xFWiCZzRVBucNymJKgVXrgeLzKUZQJKjcdx52FRagFBubsiNFTEaG0LvrJoQGNy7_eXi_9C3Bo7Nw&s=1
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18. Annet 

1. Hvis du bor i USA eller Canada, eller hvis bedriften din i hovedsak er basert i USA eller Canada, er denne 
erklæringen en avtale mellom deg og Facebook, Inc. Ellers er denne erklæringen en avtale mellom deg og 
Facebook Ireland Limited.  Referanser til oss, vi eller vår/våre betyr enten Facebook, Inc. eller Facebook Ire-
land Limited, avhengig av hva som er relevant. 

2. Denne erklæringen utgjør hele avtalen mellom partene når det gjelder Facebook, og erstatter alle tidligere av-
taler. 

3. Selv om en del av denne erklæringen skulle være umulig å håndheve, vil resten av delene ha full gyldighet og 
virkning. 

4. Hvis vi skulle svikte i vår håndhevelse av denne erklæringen, skal ikke dette anses som et frafall. 
5. Alle tillegg til eller fraskrivelser av denne erklæringen skal være skriftlige og undertegnet av oss. 
6. Du skal ikke overføre noen av pliktene eller rettighetene dine forbundet med denne erklæringen, til noen 

andre uten vårt samtykke. 
7. Alle våre plikter og rettigheter forbundet med denne erklæringen, kan fritt overdras av oss i forbindelse med 

en sammenslåing, et oppkjøp eller salg av aktiva, gjennom rettshandlinger eller på annen måte. 
8. Ingenting i denne erklæringen skal forhindre oss fra å følge loven. 
9. Denne erklæringen overfører ingen rettigheter til en tredjepart. 
10. Vi forbeholder oss alle rettigheter vi ikke uttrykkelig har tildelt deg. 
11. Du skal følge alle gjeldende lover når du bruker eller har tilgang til Facebook. 

 
Ved å gå inn på eller bruke Facebook-tjenester godtar du at vi kan samle inn og bruke slikt innhold og infor-
masjon i samsvar med retningslinjene for data med aktuelle oppdateringer. Det kan også være nyttig for deg å 
lese dokumentene nedenfor. Der finner du ytterligere informasjon om din bruk av Facebook: 

� Betalingsbetingelser: Disse tilleggsbetingelsene gjelder for alle betalinger som utføres på eller via Facebook, med 
mindre det er oppgitt at andre vilkår gjelder. 

� Plattformside: På denne siden finner du mer informasjon om hva som skjer når du legger til en tredjepartsapp eller 
bruker Facebook Connect, inkludert hvordan disse kan få tilgang til og bruke dataene dine. 

� Retningslinjer for Facebook-plattformen: Dette er retningslinjene som gjelder for apper, inkludert Connect-sider. 
� Retningslinjer for annonsering: Dette er retningslinjene som gjelder for annonsering på Facebook. 
� Vilkår for selvbetjent annonsering: Disse vilkårene gjelder når du bruker grensesnittet for selvbetjent annonsering til 

å opprette, sende inn eller levere annonseringsaktiviteter eller -innhold eller andre kommersielle eller sponsede akti-
viteter eller innhold.  

� Retningslinjer for kampanjer: Dette er retningslinjene som gjelder hvis du tilbyr konkurranser, lotterier eller andre 
typer kampanjer på Facebook. 

� Facebooks ressurser for varemerker: Dette er retningslinjene som gjelder for bruk av Facebooks varemerker, logoer 
og skjermbilder. 

� Slik rapporterer du antatt krenkelse av åndsverk 
� Vilkår for sider: Dette er retningslinjene som gjelder for din bruk av Facebook-sider. 
� Nettsamfunnets standarder: Dette er retningslinjene som viser våre forventninger til innhold du publiserer på 

Facebook, og din aktivitet på Facebook. 

For å få tilgang til erklæringen om plikter og rettigheter på ulike språk, endrer du språkinnstillingene for Facebook-
økten din ved å klikke på språkkoblingen i venstre hjørne på de fleste sider.  Hvis erklæringen ikke er tilgjengelig på 
det språket du velger, vises den engelske versjonen som standard. 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/payments_terms
https://www.facebook.com/platform
http://developers.facebook.com/policy/
https://www.facebook.com/ad_guidelines.php
https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebookbrand.com%2F&h=ATP4-Sx-SHzxWs-YsCyySR_NgigXFIYfxN3zWrzUu3GRHcwpLfeuA6BUyqhSbS52uys1FGP-8c7gAql5DNHgfBEwBts1hzQ30iaV6nTM908r1yEaec8D2gr5e6mAFZyoCiGUF0_KfQ&s=1
https://www.facebook.com/help/399224883474207
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
https://www.facebook.com/communitystandards
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