
     

 
 
 
 
Tilbud fra Bing Hodneland til Norsk kulturhusnettverk 
(NKN) og dets medlemmer   
 
Fra 25. mai 2018 trer EUs nye generelle personvernforordning kalt GDPR i kraft, 
og det medfører samtidig ny personopplysningslov i Norge med nye krav til all 
virksomhet som behandler personopplysninger om enkeltpersoner – enten det er 
ansatte, innleide, brukere av en hjemmeside eller en mobil-app eller abonnenter 
på et nyhetsbrev.   
 
Magnus Ødegaard og Limita Lunde fra advokatkontoret Bing Hodneland tilbyr å 
bistå NKN og dets medlemmer med å tilpasse deres virksomhet til kravene i det 
nye regelverket. 
 
Tilbudet:  
 
1. Vilkår på hjemmesiden:  

Enhver virksomhet må ha brukeravtaler og personvernerklæringer som er 
nødvendige for å oppfylle de nye kravene som kommer i mai. Ingen 
kulturhus er helt like, men vi kan utarbeide et 1 utkast til Brukervilkår og 1 
utkast til Personvernerklæring som kan brukes på hjemmesiden for et 
kulturhus til kr. 9000 + mva. 

2. Databehandleravtale:  

Dersom din virksomhet også er databehandler (behandler 
personopplysninger på vegne av et annet selskap), kan Bing Hodneland 
utarbeide utkast til databehandleravtale som kulturhuset kan tilpasse selv. 
Slikt førsteutkast kan gjøres for kr. 3000 +mva. 

3. Alle virksomheter med egne ansatte må også ha dokumentasjon kalt 
internkontroll etter disse nye kravene.  
 
Bing Hodneland kan oversende 1 utkast til slik dokumentasjon som er 
nødvendig – prisen er kr. 15 000 for slikt første utkast på norsk for et 
kulturhus.  
 
a) I denne prisen vil kulturhuset få tilsendt ett dokument i Word på ca. 120 

sider som er delt inn i 3 deler: Styrende dokumentasjon, gjennomførende 
dokumentasjon og kontrollerende dokumentasjon. Hvert kulturhus må 
tilpasse teksten slik at den passer for sin virksomhet, men grovarbeidet er 
gjort og vi skriver også inn kommentarer i dokumentet for å lette arbeidet 
med slik tilpasning. Dette dokumentet forklarer GDPR i praksis og hvordan 
virksomheten selv skal foreta egenkontroll (noen vedlegg er skjemaer som 
brukes dersom noen brudd på personvernsikkerheten oppdages – noen 
vedlegg inneholder rutiner virksomheten må ha på plass og implementere 
for å overholde de nye kravene i GDPR – et vedlegg er mal for 



     

databehandleravtale med leverandør når kulturhuset er 
behandlingsansvarlig). I tillegg inneholder denne delen forklaringer av de 
nye kravene til samtykke slik at bedriften selv kan utarbeide 
samtykketekster som kan brukes for behandling etter 25. mai. 
 

b) I tillegg skriver vi tekst med rød farge der hver enkelt virksomhet må 
passe på at teksten beskriver egen virksomhet riktig. 1 utkast vil også 
inneholde forklaringer i gult for å lette arbeidet med ferdigstillelsen av slik 
dokumentasjon. I tillegg inkluderer denne prisen en protokoll (oversikt) 
over behandlingsaktiviteter i Excel slik at hver virksomhet selv kan ha 
oversikt over behandlingsgrunnlag, databehandlere og hva slags 
personopplysninger de selv behandler. 

4. Sjekklister for de tre mest vanlige risikovurderingene: 
 
a) Sjekkliste for databehandlere et kulturhus vil bruke som leverandører til å 

behandle personopplysninger på vegne av kulturhuset. 1 utkast til slik 
sjekkliste for databehandlere tilbys hvert kulturhus til kr. 3000 +mva. Ved 
å fylle ut sjekklisten per leverandør kan kulturhuset dokumentere at den 
har vurdert sikkerheten og databehandleravtalen slik leverandør tilbyr. 
Dersom leverandøren ikke oppfyller de nye kravene, skal ikke 
leverandøren benyttes, og kulturhuset må derfor foreta slik sjekk før 
behandlingen av personopplysninger starter. 
 

b) Sjekkliste for personkonsekvensanalyse må utfylles for å dokumentere at 
et kulturhus har foretatt forhåndsvurdering av personvernkonsekvenser for 
de registrerte for sine behandlinger av personopplysninger. Sjekklisten 
inneholder også sjekkliste for å gjennomføre slik personkonsekvensanalyse 
dersom forhåndsvurderingen konkluderer med «høy risiko». 1 utkast til 
slik sjekkliste for personkonsekvensanalyse tilbys hvert kulturhus til kr. 
3000 +mva. 
 

 
Kontakt Bing Hodneland om din virksomhet vil benytte seg av dette tilbudet:  
 
Limita Lunde  
advokatfullmektig  
+47 900 19 041  
lil@binghodneland.no  


