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1 Bakgrunn og formål 

Kollektivtrafikkbransjen i Norge implementerer løsninger for elektronisk billettering. Implementering 
av slike løsninger er en politisk målsetting. Noen virksomheter har allerede innført elektronisk 
billettering, mens andre virksomheter er på planleggings-stadiet. Det er en politisk målsetting at man 
skal kunne reise “sømløst” med elektronisk billett i Norge uavhengig av hvilke transportselskap som 
benyttes.  

Innføring av elektronisk billettering reiser en rekke personvernrettslige spørsmål som må løses i 
henhold til bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger av 14.4.2000 nr. 31 (pol) 
med tilhørende forskrifter. Personopplysningsloven bygger på EU-Direktiv 95/46/EF, om beskyttelse 
av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger.  

For å etablere en felles forståelse av hvordan bestemmelsene skal tolkes, er denne bransjenormen 
utarbeidet av sentrale aktører i bransjen, transportmyndigheter og Datatilsynet i fellesskap. Formålet 
er dels å skape forutsigbarhet for aktørene i tolkningen av regelverket, dels å skape et tillitvekkende 
og godt personvern for de reisende. Kollektivtrafikkbransjen skal kunne utvikle gode tjenester for de 
reisende, samtidig som man utarbeider verktøy for å ivareta personvern og god informasjons-
sikkerhet. 
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2 Forholdet mellom bransjenormen og andre 
regler 

Bransjenormen er hjemlet i pol § 42, tredje ledd nr. 6. 

Alle Virksomheter som har løyve eller mottar tilskudd er forpliktet til å følge Håndbok V821 (HB 
V821). HB V821 henviser til denne bransjenormen, og bransjenormen er således bindende for 
aktørene. 

Virksomheter som ikke er forpliktet til å følge HB V821 kan velge å tilslutte seg bransjenormen, og 
gir skriftlig melding om dette til Jernbanedirektoratet. Oversikt over Virksomheter som velger å 
tilslutte seg normen vedlikeholdes av Jernbanedirektoratet.  

Normen angir grunnleggende prinsipper for elektronisk billettering, men den er ikke uttømmende. 
Den enkelte Virksomhet er forpliktet til å påse at regelverket i øvrig overholdes og at det utarbeides 
lovpålagte internkontrollsystemer for å ivareta dette. 

Bransjenormen gjelder med unntak for eventuelle avvikende nasjonale og internasjonale rettslige 
forpliktelser. 
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3 Behandling av personopplysninger i 
kollektivtrafikken 

Utformingen av elektroniske billetteringsløsninger bygger på HB V821 som er opprinnelig er 
utarbeidet av Statens vegvesen Vegdirektoratet og aktører i bransjen.  

De elektroniske billettsystemene er transaksjonsbasert, det vil si at systemenes oppbygging 
forutsetter at reiseopplysninger fra hver enkelt transaksjon samles inn for å ivareta visse formål med 
behandlingen, se nærmere i Vedlegg 1. HB V821 bygger på ISO/DIS 24014-1:2005. 

Avtalen mellom reisende og transportør er lagret på det elektroniske reisekortet. Rettigheter for den 
reisende ligger i en “kontrakt” på kortet. Kontrakten vises frem for kortleseren, noe som normalt 
generer en transaksjon som samler inn de reise-opplysningene som er beskrevet i Vedlegg 1. Mange 
av systemene er offline, og det skjer en asynkron overføring av data.  

Kortnummeret er, sammen med en transaksjonsteller på kortet, sentral i de elektroniske 
billettsystemene. Kortnummeret er nødvendig for å kunne verifisere at alle kort-avlesninger er 
kommet inn og er korrekte. Kortnummeret er for eksempel avgjørende for å kunne feilsøke og for å 
verifisere at relevante transaksjoner (salg, valideringer, refusjoner m.m.) er med i 
avregningsgrunnlaget. 

Dessuten vil kortnummeret være avgjørende for å kunne yte tilleggstjenester til kunden som for 
eksempel abonnement og rekonstruksjon.   

Noen reisende har avtale om ulike varianter av reisekonto. I slike avtaler er det lagret en 
betalingsavtale på kortet – koordinert mot et betalingsinstrument i baksystemet. Reisekontonummer 
brukes bare når slik avtale er inngått på forhånd med kunden. 

Ikke all aktivitet medfører innsamling eller lagring av reiseopplysninger ved avlesning på en 
billettautomat. Et eksempel vil være når kunden bare sjekker hvilket produkt som ligger på kortet, 
eller om det er gyldig. 
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4 Personvernombud 

Det anbefales at Virksomhetene oppretter personvernombud som blant annet skal bistå 
Virksomheten og Kundene med spørsmål om personvern, samt oppfølging av internkontroll. 
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5 Samtykke og krav om anonyme 
alternativer 

Kunden har en grunnleggende rett til å kunne bestemme over sine Personopplysninger og til å 
kunne velge å ferdes anonymt i samfunnet. Bruk av Personopplysninger i elektronisk billettering skal 
baseres på Kundens samtykke, jf. pol § 11, første ledd bokstav a) og § 8 første ledd.  

Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert. Frivilligheten anses først å være reell når det 
foreligger reelle anonyme alternativer til personlige reiseprodukter.  

Det å bevege seg fritt i et demokratisk samfunn uten at bevegelsene registreres, anses for å være en 
viktig del av privatlivet, jf. den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 nr. 1, FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 17 og menneskerettsloven § 2.  

Virksomhetene skal derfor tilby anonyme alternativer i tillegg til personifiserte Billetter og tjenester. 

Under angis hvordan Virksomheten skal tilby anonyme alternativer, slik at det anonyme alternativ 
utgjør et valgbart alternativ for den reisende. Et Registrert kort som ikke er registrert på innehavers 
navn hos Kortutsteder er tilstrekkelig anonymt.1 

5.1 Pris 
Det skal tilbys lik pris for anonyme og personidentifiserbare reiser. 

For sentrale personlige reiseprodukter skal det også tilbys tilsvarende Anonyme produkter. Det er 
likevel ikke nødvendig at man tilbyr samme produkttype så lenge det anonyme alternativ er minst 
like fordelaktig for Kunden som den personifiserte Billett. Dette innebærer at dersom 
rabattordninger tilbys, må det være likeverdige rabattordninger for personlige og Anonyme 
produkter. 

5.2 Salgskanaler 
Som hovedregel skal produkter som gir rett til anonyme reiser kunne kjøpes gjennom samme 
salgskanaler som personifiserte produkter. Dette gjelder salgskanaler hvor det selges Billetter over 
disk/luke og på Billettmaskiner. 

Dersom man tilbyr en internettløsning for kjøp av produkter, så skal den også tilby Anonyme 
produkter. Selve kjøpet skal kunne foretas anonymt. 

Unntak fra dette kan gjøres dersom det ikke er praktisk mulig å tilby Anonyme produkter i alle 
salgskanaler, så lenge en kan tilby en alternativ salgskanal som er lett tilgjengelig. 

5.3 Tilleggstjenester 
Tilleggstjenester som ikke er knyttet til selve reiseretten, kan være personlige.  Eksempler er SMS-
varsling ved forsinkelser og etterskuddsvis betaling.  

                                                           
1 Dette innebærer at et kort med bilde og navn anses som anonymt så lenge det ikke kan identifiseres hos 
Kortutsteder. 
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Rekonstruksjon og Refusjon av tapte Kort bør så langt som mulig tilbys anonymt, også ved 
implementering av nye løsninger, revisjoner, videreutvikling eller endringer. 
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6 Innsynsrett 

6.1 Generell innsynsrett 
Alle har krav på å få innsyn i følgende opplysninger: 

a) Navn og adresse på Behandlingsansvarlig, typisk Virksomhetens navn og adresse. Det skal 
også opplyses om hvem som har det daglige ansvaret for at loven etterleves i selskapet. 

b) Virksomheten skal kunne redegjøre for hva som er formålet med Behandlingen av 
Personopplysninger og hvilke typer Personopplysninger som behandles, se nærmere i punkt 
8. 

c) Det skal informeres om hvor opplysningene er hentet fra, om de vil bli utlevert og eventuelt 
til hvem. 

d) Innsynsrett etter offentleglova omfatter ikke innsyn i Reiseopplysninger, jf. offl §13 annet 
ledd, jf. fvl §13 første ledd nr. 1). 

 

Uregistrerte Kunder skal så langt som mulig ha rett til innsyn i Reiseopplysninger for Kortet de 
disponerer for å sikre kontroll med funksjonalitet og transaksjoner, samt rett til å klage ved feil.2 

6.2 Registrerte kunders rett til innsyn 
Registrerte kunder har, i tillegg til opplistingen i punkt 6.1, krav på å få vite hvilke opplysninger som 
er registrert om seg selv.  

Virksomheten skal utarbeide interne rutiner som sikrer at kun den som det er registrert opplysninger 
om, får utlevert disse. Følgende prinsipper skal legges til grunn: 

• Betaler har kun innsyn i opplysninger som vedrører selve salget.3 
• Den Registrerte som innehar et Kort har krav på alle opplysninger som behandles om 

vedkommende.  
• Innsyn kan for enkelthets skyld etter avtale med den som ber om innsynet, avgrenses til de 

mest relevante opplysninger som hvilke Kundeopplysninger som er registrert og 
Reiseopplysninger som angir tid og sted for reisen. 

• Den Registrerte har også innsynsrett i sikkerhetstiltakene knyttet til den aktuelle 
Behandling.  

 

Sikkerhetstiltakene skal beskrives i et eget dokument av Virksomhetene, og være tilgjengelig for 
utsendelse. Dette gjelder kun så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Det er eksempelvis 
tilstrekkelig med en typebenevnelse av den aktuelle sikkerhetsløsning, typisk at man oppgir at 
Kortene er beskyttet med ”DESFire” teknologi uten å gjengi sikkerhetsløsningen på Kortet i detalj. 

6.2.1 Hvordan skal innsyn gis 
For å få utvidet innsyn i hvilke opplysninger som behandles, må henvendelsen enten skje gjennom 
personlig oppmøte, være skriftlig og undertegnet, eller sendes inn per e-post. Personen som spør 
skal kunne identifiseres som den Registrerte.  

Svaret sendes per post til den adressen som er registrert i registeret, og skal ikke sender per e-post.  

                                                           
2 Eksempelvis kan dette gjøres ved at innsyn gis mot fremvisning av kort. 
3 Dette medfører at tid og sted for reise ikke skal oppgis. 
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Innsyn kan alternativt skje via elektroniske hjelpemidler, for eksempel via en ”Min Side” løsning. 

Det vil som hovedregel ikke bli gitt innsyn i saksrelaterte kommentarfelt. Dette anses for å være 
tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelse. 

6.2.2 Frist for å besvare henvendelsen 
Svar på henvendelser om innsyn skal gis uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager. Dersom 
det vil ta lengre tid enn dette, skal det gis et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til 
forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan forventes. 

6.3 Retting av opplysninger 
Virksomheten plikter å rette opplysninger om den Registrerte. Hovedmålet med retting er å sørge for 
at Virksomheten har oppdatert og korrekt informasjon om Kunden. 

Virksomheten har plikt til uoppfordret å sørge for at opplysninger som behandles er riktige, herunder 
at det foretas nødvendig oppdatering og retting av opplysningene. Ved tvil om riktigheten av 
opplysningene kontrolleres de nærmere, for eksempel ved at Kunden kontaktes. 

Ved henvendelse fra den berørte Kunde skal retting skje så snart som mulig, med mindre 
Virksomheten har grunn til å betvile at henvendelsen kommer fra rette vedkommende eller at det 
som opplyses er korrekt.  

Retting innebærer normalt at uriktige opplysninger slettes. Kravet til oppdatering og retting 
innebærer likevel ikke at opplysninger skal slettes dersom opplysningene kan ha betydning som 
dokumentasjon (for eksempel i sak om billettkontroll). Oppdatering skjer i tilfelle på den måten at 
opplysningene tydelig markeres og suppleres med korrekte opplysninger. 
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7 Grunnkrav til behandling av 
personopplysninger i billetteringssystemet 

7.1 Samtykke og andre behandlingsgrunnlag 
Det må foreligge et Behandlingsgrunnlag for hvert formål Personopplysningene skal benyttes til. 
Under gjennomgås sentrale Behandlingsgrunnlag. 

7.1.1 Generelt om samtykke og informasjon til kunden – formkrav 
Samtykke avgis av Kunden på basis av den informasjon Virksomheten har gitt. Samtykket skal være 
frivillig, jf. punkt 6 om anonyme alternativer.  

Samtykke kan avgis muntlig, men av hensyn til etterprøvbarhet anbefales at det innhentes skriftlig 
eller ved avkryssing i elektronisk skjema.  

Dersom betaler er en annen enn den som skal inneha/benytte Kortet, skal betaler påse at 
vedkommende person får tilstrekkelig informasjon.4 

Samtykke og informasjon skal minimum inneholde følgende: 

• Hvem som er ansvarlig for Behandlingen av Personopplysninger. 
• Informasjon om at samtykket er frivillig, og at anonyme alternativer eksisterer. 
• Formålet med Behandlingen skal angis, se Vedlegg 1; typisk:  

o Utstede Billetter, for eksempel ved automatisk fornyelse av Billett eller 
Reisepenger; 

o Yte kundeservice ved å tilby Tilleggstjenester som for eksempel: 
 Rekonstruksjon 
 Refusjon av større beløp 
 SMS-varsling; 

o Foreta feilsøking og internkontroll; 
o Avregne fakturagrunnlag mellom Virksomheter (det skal ikke gjøres koblinger 

mellom Reiseopplysninger og Kundeopplysninger). 
• Om, og til hvem, Personopplysninger utleveres. 
• Hvilke typer opplysninger som samles inn skal spesifiseres detaljert; typisk 

Kundeopplysninger (grunndata som navn, adresse o.l.), Reiseopplysninger med 
detaljeringsnivå på tid og sted for bruk, reisehistorikk og salgsopplysninger.   

• Lagringstid for opplysninger. 
• Informasjon om adgang til å kreve innsyn, retting og sletting av feil informasjon. 

 

Vedlegg 2 angir en mal for hvordan utforming av samtykke og informasjon kan utformes. Malen er 
basert på de formål bransjen typisk har for de grunnleggende reiseprodukter og Tilleggstjenester.  

Virksomheten skal veilede i hvordan man kan foreta en avlesning som ikke medfører innsamling 
eller lagring av Reiseopplysninger, eksempelvis når Kunden kun ønsker å sjekke innhold på Kortet. 

                                                           
4 Typisk vil dette gjelde for arbeidsgivere som betaler for ansattes bruk av reisekort i arbeidstiden. 
Arbeidstakeres bruk av Registrerte kort krever samtykke fra hver ansatt.  
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7.1.2 Bruk av personprofiler 
For å kunne tilby Kunden tilpassede tilbud og informasjon i forhold til Kundens bruk, må Kunden 
avgi et eget samtykke til dette. Se vedlegg 2 for en mal på hvordan et slikt samtykke kan innhentes.  

Ved henvendelse til Kunden må det gjøres særskilt oppmerksom på hvilke opplysninger som ligger til 
grunn for henvendelsen og hvor de er hentet fra. 

7.1.3 Direkte markedsføring i eksisterende kundeforhold 
I henhold til markedsføringsloven § 15, tredje ledd, er det adgang til direkte markedsføring overfor 
registrerte Kunder, dersom ikke Kunden på forhånd eller ved mottagelse av tilbud og informasjon 
reserverer seg mot dette. Kunden skal ved innsamling og ved hver henvendelse gis en mulighet til 
enkelt å reservere seg. 

7.1.4 Billettkontroll – ivareta en berettiget interesse 
Kunder som ikke kan fremvise Gyldig billett, skal med hjemmel i yrkestransportloven § 33 og 
Virksomhetenes transportvedtekter betale tilleggsavgift. 

Virksomhetene anses å ha en berettiget interesse til å behandle Personopplysninger om Kunder som 
ved kontroll ikke kan fremvise Gyldig billett. Formålet med Behandlingen er å sørge for en rettmessig 
og effektiv inndrivning av tilleggsavgiften. 

7.1.5 Ivareta skoleskyss 
Skoleskyss er en rettighet for skoleelever på vilkår som er omhandlet i opplæringsloven kapittel 7. 
Den enkelte fylkeskommune delegerer i noen tilfelle myndighet til sitt administrasjonsselskap noe 
som forutsetter inngåelse av en Databehandleravtale. Dersom slik avtale er inngått er Behandlingen 
av sensitive opplysninger om helseforhold unntatt konsesjonsplikt etter pol § 33, fjerde ledd, da 
Behandlingen har hjemmel i opplæringslovens kapittel 7. 

Formålet med Behandling av Personopplysningene er å utøve offentlig myndighet og sørge for at 
elever tildeles skoleskyss på riktig grunnlag. For å oppnå sikker identifisering, kan det være 
nødvendig å benytte personnummer. 

 Spesialtransport innvilges til skolelever som av helsemessige årsaker er berettiget til skoleskyss. 

7.1.6 Andre formål 
Personopplysninger som samles inn til bruk for de ovennevnte formål kan ikke benyttes til andre 
formål uten særskilt hjemmel, jf. pol §11, første ledd. 

7.2 Saklige formål 
Behandling av Personopplysninger i kollektivbransjen kan kun iverksettes for å oppnå formål som 
etter pol §11, første ledd, bokstav b) anses som saklige i forhold til virksomheten som drives.  

Alle formål som er angitt ovenfor, og i Vedlegg 1, anses som saklige i forhold til den virksomhet 
bransjen driver. 

7.3 Relevante opplysninger 
De opplysningstyper som benyttes i Behandlingen må være relevant for å oppnå det aktuelle formål, 
jf. pol §11, første ledd bokstav d. 

De opplysningstypene som er beskrevet i tilknytting til det enkelte formål i Vedlegg 1, anses 
relevante for den aktuelle Behandlingen. 
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Behandling av Kortnummeret anses relevant for oppnåelse av de aller fleste formål som er angitt i 
bransjenormens punkt 7.1.1, fjerde avsnitt og i Vedlegg 1. For Behandling av Personopplysninger om 
Kunder som har inngått avtale om Reisekonto, anses også Behandling av Reisekonto som relevant 
for oppfølgning av bruken av en slik Reisekonto.  

Behandling av fødselsnummer anses som relevant for å utøve offentlig myndighet etter beskrivelsen 
i bransjenormens punkt 7.1.5, jf. pol § 12. Av samme grunn anses helseopplysninger som relevante 
så langt disse er nødvendige for å innvilge skyss etter medisinske grunner etter opplæringslovens 
kapittel 7.   

Virksomhetene som omfattes av denne normen er forpliktet til ikke å igangsette Behandling av 
andre opplysningstyper til andre formål uten at dette er på forhånd er vurdert og godkjent i henhold 
til endringsregimet i Bransjenormen, jf punkt 10. 

7.4 Lagring og sletting av personopplysninger 
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig skal slettes. Sletting av Reiseopplysninger kan skje ved 
at alle Reiseopplysninger slettes fysisk, eller ved at Kortnummeret slettes/erstattes på en 
irreversibel måte. Reiseopplysninger skal uansett anonymiseres/slettes etter 104 dager.  

Kundeopplysninger kan lagres så lenge Kunden har et kundeforhold til Virksomheten. Dersom 
Kunden trekker sitt samtykke tilbake, skal ikke Kortet sperres/leveres inn før Gyldig billett på Kortet 
er utgått/brukt opp. I tilfeller hvor Kunden trekker sitt samtykke tilbake og enten har levert inn Kortet 
eller får Kortet avpersonalisert, skal Kundeopplysningene deretter slettes senest 14 dager etter at 
avtaleforholdet er avsluttet. Kunden må få tydelig informasjon om hvordan dette kan gjøres. 

Opplysninger som er nødvendige for fakturerings- eller arkivformål følger særlige regler, se Vedlegg 
5. [Dette vedlegget opprettes etter at spørsmål om lagring iht. Bokføringslovgivningen er utredet.] 

For å sikre at de nevnte slettefristene overholdes, skal alle Virksomheter ha rutiner for sletting av 
opplysninger i alle databaser og filer hvor Personopplysninger lagres. Dokumenter inneholdende 
Personopplysninger skal sikkerhetsmakuleres på forsvarlig måte. 

Status med hensyn til sletting av unødvendige Personopplysninger skal være gjenstand for 
beskrivelse i en årlig gjennomgang av informasjonssikkerheten med sikte på ledelsesmessig 
vurdering av sikkerhetsmål og strategi, jf. personopplysningsforskriften § 2-3. 

7.5 Tilgang til personopplysninger 
Kun ansatte hos Virksomhetene som har tjenstlig behov for tilgang til Kundeopplysninger og/eller 
Reiseopplysninger skal få tilgang til de deler av det elektroniske billettsystemet hvor slike 
opplysninger ligger lagret. 

Behandlingsansvarliges medarbeidere skal pålegges taushetsplikt for Personopplysninger og annen 
informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. Det skal føres logger som viser hvem som 
har gjort oppslag i opplysninger. I tillegg skal det føres en oversikt over hvem som er autoriserte 
brukere av applikasjoner som gir tilganger til Personopplysninger. 

7.6 Avregning mellom virksomheter 
Enkelte Virksomheter har etablert løsninger der den reisende kan benytte seg av et reiseprodukt 
utstedt av et samarbeidende Virksomhet. For å kunne gjennomføre et riktig oppgjør mellom 
Virksomhetene, er det nødvendig å behandle opplysninger om hvilke produkter som er benyttet hvor. 
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Ved slik avregning er det ikke nødvendig å identifisere hvem som har gjennomført reisen. 
Virksomhetene skal sikre at den som gjennomfører avregningen ikke får tilgang til opplysninger som 
gjør det mulig å koble innehaver av et produkt med gjennomført reise. Dette skal løses ved at 
Virksomhetene ved avregningen kun utleverer Kortnummer og tilhørende bruk, og at det blir inngått 
en Databehandleravtale med selskapet som gjennomfører avregningen. 

7.7 Utlevering av personopplysninger til andre enn kunden 

7.7.1 Hovedregel 
Det skal foreligge Behandlingsgrunnlag for utlevering av Personopplysninger til en tredjepart. 
Kunden skal informeres om utlevering og hvem opplysningene utleveres til. 

7.7.2 Utlevering til politiet/påtalemyndigheten 
Retten kan ved kjennelse pålegge Virksomhetene å utlevere Personopplysninger som kan antas å ha 
betydning i en pågående sak, jf. straffeprosessloven § 210, første ledd. 

Dersom det er fare for at etterforskningen vil lide i påvente av rettens kjennelse, kan politiet også 
henvende seg til påtalemyndigheten for en ordre om utlevering av opplysninger, jf. 
straffeprosesslovens § 210, annet ledd. Påtalemyndighetens beslutning skal snarest mulig 
forelegges retten for godkjennelse 

Når krav om opplysninger fremmes, må Virksomheten kreve kopi av rettens kjennelse eller 
påtalemyndighetens skriftlige ordre. 

7.8 Bruk av databehandlere 
Dersom det benyttes helt eller delvis eksterne tjenesteleverandører for Behandling av 
Personopplysninger i Virksomheten, skal det inngås en Databehandleravtale med den eksterne 
leverandøren.  

Databehandleravtalen skal minimum angi formålet med - og grunnlaget for Behandlingen, beskrive 
hvordan opplysningene skal behandles, regulere bruk av underleverandører, sikre rettighetene til 
den opplysningene omhandler, samt pålegge leverandøren å ha tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. Vedlegg 3 beskriver hvordan Databehandleravtaler kan utformes og følges 
opp.  

Virksomheten må etablere rutiner som sikrer at leverandøren gjennomfører Behandlingen i samsvar 
med avtalen. 

7.9 Bruk av nye løsninger og ny teknologi 
Det kommer stadig nye løsninger og teknologi som kan bidra til å forbedre kollektivtrafikken. Bruk av 
ny teknologi eller nye løsninger skal vurderes opp mot prinsippene i normen både ut fra 
personvernkonsekvenser og informasjonssikkerhetsspørsmål. Vurderingene skal gjennomgås av 
Arbeidsgruppen som grunnlag for en revisjon av normen, jf punkt 10. 

For å påse at ny teknologi tas i bruk på en måte som ivaretar de fastsatte regler og prinsipper for 
personvern, skal bransjen legge til grunn nedenstående krav og samtidig ta hensyn til personvern 
allerede i designfasen av nye produkter og tjenester slik at bruken av personopplysninger 
minimaliseres (privacy by design). 
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7.9.1 Særlig om internettløsninger 
Internett er en stadig mer brukt kanal for å tilby ulike tjenester. Ved bruk av Internett, skal 
Virksomheten sikre at de løsninger som blir utviklet ivaretar kravet om anonymitet, se punkt 5. 

Anonymiteten kan for eksempel svekkes i forbindelse med logging av IP-adresser, bruk av cookies og 
lignende. Ved salg eller betjening av Anonyme produkter, skal bransjen ikke legge opp til loggføring 
av IP-adresser eller bruk av andre elementer som kan undergrave Kundenes anonymitet. Dette 
gjelder også bruk av tredjepartsverktøy og lignende.  

Kortvarig logging av IP-adresser av sikkerhetsårsaker anses ikke som en trussel mot anonymitet, jf. 
personopplysningsforskriften § 7-11 og § 2-16. 

I løsninger og skjermbilder hvor anonymitet er valgt, skal det ikke være unødvendige tekstfelt eller 
andre løsninger som åpner for avlevering av Personopplysninger.  

Kunder som ønsker anonymitet skal ikke uforvarende kunne skrive inn identifiserende opplysninger 
som for eksempel navn, telefonnummer eller e-postadresse i tekstfelt på ”Min Side” ved kjøp eller 
administrasjon av Anonyme produkter. Det skal legges til rette for at Kunder som ønsker anonymitet, 
ikke ved en feiltakelse selv undergraver sin anonymitet. 

7.9.2 Særlig om mobilbillettering 

7.9.2.1 Applikasjonsløsninger 
Før applikasjonen lastes ned, må Kunden gis tilgang til informasjon om hvilke opplysninger i 
telefonen som applikasjonen benytter, hvorfor og til hva de benyttes og hva som lagres. Denne 
informasjonen skal både være tilgjengelig der applikasjonen lastes ned og i selve applikasjonen. 

7.9.3 Betalingsløsninger 
Ved bruk av betalingsløsninger over Internett, skal det legges til rette for at det ikke behandles 
Personopplysninger i de tilfeller anonymitet kreves, jf. punkt 5. 

Dette bør så langt som mulig løses gjennom at betalingen foregår adskilt fra billetteringssystemet.  

I de tilfeller hvor betalingen ikke er separert fra billetteringssystemet, skal Personopplysninger 
filtreres bort så fort transaksjonen er gjennomført. 

7.9.4 Bruk av e-post og mobiltelefonnummer 
E-postadresse kan benyttes som identifikator i anonyme løsninger, men Virksomheten bør da 
informere om at om anonymitet ikke er sikret dersom e-postadressen åpenbart angir navn eller 
annen klar identifikasjon.  

I anonyme løsninger skal Virksomheten ikke benytte mobiltelefonnummer som identifikator. 
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8 Informasjonssikkerhet 

8.1 Grunnleggende krav 
Informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven handler om å sikre 
Personopplysningenes konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og kvalitet.  

Ansvaret påhviler øverste leder i Virksomheten, som kan delegere utførelsen av ansvaret.  Det skal 
angis definerte sikkerhetsmål og vurderinger av hva som er et akseptabelt sikkerhetsnivå gjennom 
styrende og gjennomførende dokumenter i Virksomhetens internkontrollsystem. Iverksatte 
kontrollrutiner og tiltak skal, basert på en risikovurdering, sikre Personopplysninger mot misbruk 
internt og eksternt. 

8.2 Avvik 
Avvik skal registreres og iverksatte tiltak skal dokumenteres. 

Dersom avvik har medført uautorisert utlevering av Personopplysninger hvor konfidensialitet er 
nødvendig, skal Datatilsynet varsles. 

8.3 Risikovurderinger 
Risikovurderinger er et verktøy for å sikre god informasjonssikkerhet. Risikovurderinger skal utføres 
både før endringer i eksisterende løsninger, og før etablering av nye løsninger. Risikovurderingen 
skal vurdere sannsynlighet for, og konsekvensen av, uønskede hendelser for Virksomheten og for 
Kunden. 

Risikovurderinger skal som minimum sikre at de personvernprinsipper og sikkerhetskrav som 
fremkommer av denne bransjenormen er ivaretatt. 

8.4 Internkontrollsystem 
Videre utforming av dokumentasjon og system for internkontroll avhenger av de faktiske forhold i 
den enkelte Virksomhet. Regler om dette finnes i personopplysningsforskriftens kapittel 2. Vedlegg 4 
angir en veileder for hvordan internkontrollsystemet kan bygges opp. Virksomhetens 
personvernombud skal engasjeres i arbeidet med internkontrollsystem. 



9  Etterlevelse og kontroll 

 Bransjenorm 18 

9 Etterlevelse og kontroll 

Den enkelte Virksomhet er selv ansvarlig for å oppfylle normens bestemmelser. Datatilsynet legger 
normen til grunn ved tilsyn og kontroll med Virksomheter som skal følge normen. 
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10 Oppdatering og endring av bransjenormen 

10.1 Rutiner for endringer 
Normen vil måtte oppdateres i tråd med relevante endringer i lovverk, ny teknologi, etc. 

Oppdateringer skal vedtas av en styringsgruppe basert på forslag fra en arbeidsgruppe. 
Styringsgruppens vedtak formaliseres deretter som endring til bransjenormen av Datatilsynet iht. 
reglene i pol § 42, tredje ledd nr. 6. 

10.2 Styringsgruppen 
Styringsgruppen består minimum av følgende deltakere: én deltaker fra Jernbanedirektoratet, én 
deltaker fra Datatilsynet, deltakere utpekt av Kollektivtrafikkforeningen, én representant fra 
samferdselssjefskollegiet, én deltaker fra Ruter, én deltaker fra NSB, én deltaker fra AtB, én deltaker 
fra Skyss og én deltaker fra Interoperabilitetstjenester AS.   

Etter behov kan styringsgruppen selv utnevne andre deltakere til å delta i gruppen.  

Avgjørelser i styringsgruppen skal tilstrebes å treffes enstemmig. 

10.3  Arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen består minimum av følgende deltakere: én deltaker fra Jernbanedirektoratet, én 
jurist og én ingeniør fra Datatilsynet, deltakere utpekt av Kollektivtrafikkforeningen, én deltaker fra 
Ruter, én deltaker fra NSB, én deltaker fra AtB, én deltaker fra Skyss, én deltaker fra Vestviken 
kollektivtrafikk AS, én deltaker fra Oppland fylkeskommune og én deltaker fra 
Interoperabilitetstjenester AS.  

Dersom mange Virksomheter har personvernombud, skal Jernbanedirektoratet utpeke minst tre 
personvernombud som skal delta i arbeidsgruppen. 

Etter behov kan også andre deltakere utnevnes til å delta i arbeidsgruppen.  

Avgjørelser i arbeidsgruppen skal tilstrebes å treffes enstemmig. 

10.4  Møter 
Arbeidsgruppen møtes minimum én gang i året for å diskutere oppfølgningen av bransjenormen og 
behovet for oppdateringer. Jernbanedirektoratet innkaller til slike møter.  

Ved behov skal styringsgruppen få utarbeidet prosjektplan for revisjoner og endringer av normen 
etter innspill fra arbeidsgruppen. 
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11 Ikrafttredelse og overgangsordninger 

Bransjenormen trer i kraft 1. juni 2012. 

Ved saklig behov i den enkelte Virksomhet for tekniske tilpasninger og/eller finansiering av nye 
løsninger for å overholde normen, kan Datatilsynet innvilge en overgangsperiode under følgende 
forutsetninger: 

• det skal legges frem en fremdriftsplan som viser hvilke forhold Virksomheten arbeider 
aktivt med å utbedre, slik at bransjenormens krav overholdes – og 

• fremdriftsplanen skal klart vise hvilken fremdrift og tiltak som er planlagt for å overholde 
bransjenormens krav, samt hvor lang overgangsperioden må være. 

 

Noen Virksomheter tilbyr foreløpig kun Personlige billetter. Disse skal i sin eventuelle 
overgangsperiode tilby minst ett produkt som i størst mulig grad oppfyller kriteriet om anonymitet og 
lik pris, jf. punkt 5. 
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12 Definisjoner 

12.1 Juridisk 
Anonyme opplysninger: Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn 
er fjernet eller ikke registrert, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson. 

Anonymt (reise) kort: Kort som Virksomheten ikke kan knytte til en person. 

Behandling: Enhver bruk av Personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, 
sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.  

Behandlingsgrunnlag: Rettslig grunnlag for å behandle Personopplysninger, for eksempel Kundens 
samtykke, hjemmel i lov - eller offentlig myndighetsutøvelse. 

Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med Behandlingen av Personopplysninger og 
hvilke hjelpemidler som skal brukes. 

Databehandler: Den som behandler Personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige. 

Databehandleravtale: Avtale som regulerer rettigheter og plikter mellom den Behandlingsansvarlige 
og Databehandleren. 

Kundeopplysninger: Kundeopplysninger er kontaktdata om den Registrerte som for eksempel navn, 
adresse og Kortnummer. 

Den Registrerte: Den som en Personopplysning kan knyttes til. 

Personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 

Reiseopplysninger: Opplysninger fra en transaksjon på Kortet som registreres ved bruken av en 
Billett. 

Håndbok V821: Veileder/standard for elektronisk billettering som alle som har fått konsesjon for å 
drive offentlig transport etter yrkestransportloven er pliktig til å følge 

12.2 Roller 
Virksomhet: Organ i fylkeskommunen eller et selskap som er medlem av Kollektivtrafikkforeningen 
og som planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i et fylke eller i et 
nærmere avgrenset område. 

Kunde: En person som inngår/trer inn i avtale med en Produkteier og/eller Tjenesteyter og som 
normalt selv vil benytte seg av en kollektiv transporttjeneste. 

Kortutsteder: Virksomheten som har utstedt Kortet. 

Produkteier: Et selskap eller institusjon som definerer alle produkter som Produkteier skal tilby 
Kundene. Produkteier er Kundens avtalepart, og også ansvarlig for Tjenesteytere som har akseptert 
Produkteiers reisebevis som et dokument som gir rett til en transporttjeneste for Kunden. 

Tjenesteyter/transportør: Det selskapet som transporterer Kunden 
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12.3 Billetter og kort 
Anonym billett/produkt: En Billett som kan benyttes av ihendehaver uten at det må avgis 
Personopplysninger til Virksomheten så lenge Kunden sørger for å ha Gyldig billett. 

Billett: Dokumentasjon av reiseretten/avtalen om kollektivtransport med Kunden lagret på en 
billettbærer. 

Gyldig billett: Aktivert Billett som gir Kunden rett til å reise den aktuelle strekningen. Kriteriene for 
hva som anses som gyldig billett fastsettes nærmere i den enkelte Virksomhets reisevilkår. 

Kort: En billettbærer som kan inneholde Billetter og Reisepenger. 

Kortnummer: Entydig identifikator av Kort, lagret både i Kortet og i baksystemene. 

Periodebillett: En Billett som gjør det mulig for Kunden å reise mellom bestemte soner/områder eller 
strekninger i en bestemt tidsperiode, for eksempel 30 dager etter at den er aktivert. 

Personlig billett: En Billett som lagres på et Personlig kort og som kun kan benyttes av den Billetten 
er utstedt til. 

Registrert kort: Kort hvor opplysninger om eieren er registrert i et kunderegister.  

Reisekonto: En konto som lagres sentralt hos Virksomheten hvor kontoen belastes iht. avtale hver 
gang en Kunde bruker kontoen til å betale for en Billett. 

Reisekontonummer: Avtalenummer for en Reisekonto lagret på Kortet.  

Reisepenger: Verdi på Kortet som kan brukes til å betale for en reise eller kjøpe en Billett. 

Personlig kort: Kort som er registrert på eller er utstedt til én person. 

Uregistrert kort: Kort hvor opplysninger om eieren ikke er registrert i et kunderegister 

12.4 Handling med kortet/utstyr 
Aktivere billetten: Igangsette en Billett som ligger i Kortet. 

Automatisk påfylling: Regelmessig oppfylling av Reisepenger på Kortet etter avtale med Kunden. 

Billettmaskin: En maskin hvor Kunden kan kjøpe eller fornye Billetter eller lese av en igangsatt 
Billett. 

Fornye Billett: Kjøpe ny Billett av samme type. 

Lese av billettbærer/kort (avlese) Holde billettbærer inntil Kortleser for å: 

1. Vise informasjon: lese av Kort uten å endre innhold (uten å etterlate spor). 
2. Utføre forhåndsbestemte handlinger mot Kortet som å sperre det eller laste ned automatisk 

fornyelse. 
3. Starte/fortsette en kollektivreise ved kommunikasjon med Kortleser som å utstede eller å 

Aktivere en billett. 
4. Registrere bruk av Billetten som ikke er aktivering av Billett (for eksempel ny reise eller 

overgang). 
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Handlinger omfattet av nr. 3 og 4) ble tidligere benevnt å validere. 

Kortleser: Utstyr ombord i buss, trikk, tog eller båt som kan lese av Kortet. 

Rekonstruere/Rekonstruksjon: Gjenskape/rekonstruere kortinnholdet slik det var siste gang Kortet 
ble brukt.  

Refundere/Refusjon: Tilbakebetale restverdi på et Kort (refusjon av Billetter og/eller Reisepenger). 

Tilleggstjenester: Tjeneste som ikke er knyttet til selv reiseretten, for eksempel rekonstruksjon. 
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Databehandleravtale







I henhold til personopplysningslovens §13, jf. §15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.





mellom





……………[ • ] …………….

behandlingsansvarlig





og





………………………….

databehandler




















Avtalens hensikt 

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om den registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.



Avtalen regulerer databehandlerens bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige – herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. 



Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til  [ • ] – e -postadresse nnnn@nn.no



Definisjoner

Det vises til definisjonene i hovedavtalen. I tillegg gjelder følgende definisjoner: 



Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av Personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. 



Databehandler: Den som behandler Personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige. 



Personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 



Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av Personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 



Formål

Her skal det redegjøres for formålet med databehandleravtalen; herunder:



· hvilke personopplysninger som skal behandles,

· hvilke behandlinger som omfattes av avtalen – og 

· hva som er rammene for databehandlerens håndtering av personopplysninger.



Beskriv hvilke konkrete oppgaver databehandleren skal utføre på vegne av den behandlingsansvarlige, samt hvilke opplysninger som omfattes av hvilke system.







Den behandlingsansvarliges rolle

[ • ] er behandlingsansvarlig og bestemmer over bruken av opplysningene som omfattes av denne avtale i henhold til det som er avtalt med den enkelte kunde.



Den behandling som er avtalt med kunden går frem av samtykkeskjemaet, se Vedlegg 2 til Bransjenormen – Mal for innhenting av informert samtykke.



[ • ] er som behandlingsansvarlig bl.a. ansvarlig for at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og at den aktuelle behandling er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.



Med mindre annet følger av lov, har den behandlingsansvarlige rett til tilgang til og innsyn i både personopplysningene som behandles og i systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. 

Gjelder databehandlere som arbeider utenfor behandlingsansvarliges nettverk.



Den behandlingsansvarlige har taushetsplikt om eventuelle virksomhetskritiske opplysninger han gjennom innsyn får tilgang til, og som ikke er relatert til behandlingen av personopplysninger.



Databehandlerens plikter

Databehandleren behandler personopplysninger på vegne av [ • ]. 



Databehandleren skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som den behandlingsansvarlige til enhver tid har bestemt skal gjelde. Personopplysningene skal ikke benyttes på annen måte eller til annet formål enn det som er avtalt med den behandlingsansvarlige. 



Databehandleren er i tillegg ansvarlig for at egen behandling av personopplysninger er i samsvar med personvernlovgivningen, se nærmere under avsnitt 7. 

Dette gjelder databehandlere utenfor behandlingsansvarliges nettverk, og innebærer at databehandleren skal følge den behandlingsansvarliges rutiner og instrukser så langt de er i samsvar med personopplysningsloven med forskrifter.



Databehandleren har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Dette gjelder også etter avtalens opphør.



Bruk av underleverandør

Databehandlerens bruk av underleverandør til å behandle personopplysningene skal avtales skriftlig med behandlingsansvarlig før behandlingen starter. Underleverandøren skal være kjent med databehandlerens avtalemessige og lovmessige forpliktelser, og oppfylle disse på lik linje med databehandleren.

En oversikt over underleverandører som ved avtaleinngåelsen - eller på et senere tidspunkt - skal behandle personopplysninger vedlegges denne databehandleravtale.

Sikkerhet

Databehandleren skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. 



Se Vedlegg 4 til Bransjenormen - Veileder i Informasjonssikkerhet.



For å oppfylle disse kravene, har databehandleren en plikt til å dokumentere sine sikkerhetsrutiner. Dokumentasjonen skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal også bistå, slik at den behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. 



Gjelder databehandlere utenfor behandlingsansvarliges nettverk, se også kommentar under 5.



Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandleren melder avviket til den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.



Databehandleren må sørge for å ha forsvarlig sikring av servere, databaser og annet tilsvarende utstyr slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til personopplysninger. Det samme gjelder utskrifter og utfylte skjemaer. 



Databehandleren skal videre ha et styringssystem for sikkerhet iht. personopplysningsforskriften. Systemet skal omfatte – men ikke avgrenses til rutiner for:



· Avviksbehandling som omfatter varsling ved feil bruk av informasjonssystemet, herunder sikkerhetsbrudd;



· Sikkerhetsrevisjon, herunder jevnlig oversendelse av rapporter fra sikkerhetsrevisjoner;



· Ledelsens gjennomgang av sikkerhetsarbeidet, samt 



· Gjennomføring av årlige revisjoner av virksomheten;



Databehandleren skal etablere og holde ved like slike sikkerhetstiltak som risikovurderinger har avdekket behov for.





Sikkerhetsrevisjoner

Den behandlingsansvarlige skal jevnlig gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av databehandleren. 



Revisjonen kan omfatte gjennomgang av rutiner, stikkprøvekontroller, mer omfattende stedlige kontroller og andre egnede kontrolltiltak, se nærmere i Vedlegg 4  til Bransjenormen  - Veileder i Informasjonssikkerhet.



Avtalens varighet

Avtalen gjelder så lenge databehandleren behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.



Dette tidspunktet vil i praksis være knyttet til hovedavtalens utløp.



Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven, kan den behandlingsansvarlige pålegge databehandleren å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning. Brudd på denne avtalen er å regne som mislighold av hovedavtalen.



Tilbakeføring ved opphør

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandleren å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige, og som omfattes av denne avtalen.



Ved opphør av avtalen skal databehandleren også slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, disketter, cd-er og annet som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.



Databehandleren skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.



Avtalen bør i tillegg spesifisere på hvilken måte sletting og/eller destruksjon skal skje etter avtalens opphør. 

Databehandleren skal uansatt lagre dokumentasjon på sikkerhetsrutiner i minst 5 år fra det tidspunkt dokumentet ble erstattet med ny gjeldende utgave, og databehandleren må i lagringstiden bistå den behandlingsansvarlige med å fremskaffe slik dokumentasjon.





Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar XXXXXX tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.



Valg av verneting kan avtales særskilt, eller man kan følge hovedavtalen















***







Denne avtale er i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt.







[Sted og dato]



   Behandlingsansvarlig				   Databehandler





………………………..				………………………



		

[dato]



		Dette vedlegget består av 7 sider
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Vedlegg 2 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) 
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Innhold


2Samtykkeskjema



3Personverninformasjon: Behandling av personopplysninger – registrerte kort



5Veiledning til utfylling av registreringsskjema - kundeopplysninger






Samtykkeskjema

Samtykke til behandling av personopplysninger:


(   Ja, jeg samtykker til at [ • ] kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her.


Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dersom samtykket trekkes tilbake vil kortet bli anonymt, noe som blant annet innebærer at jeg ikke kan få gjenskapt (rekonstruert) innholdet på kortet dersom jeg mister det.


Informasjon om behandlingen skal være tilgjengelig for kunden når skjema fylles ut. Eksempelvis kan man på manuelle skjemaer benytte baksiden eller lignende. Nettsiden/ skjemaet skal på en tydelig måte informere om hvordan man kan trekke samtykket tilbake. 

Her - gir en link til informasjonen på neste side. 

Når den som reiser er over 15 år, skal vedkommende selv gi samtykke til behandling av personopplysninger. Betaler vil da kun få tilgang til abonnementsstyring, fakturaarkiv og lignende, og ikke til reisedata som er lagret i tilknytning til dette reisekortet.

Tilpasset markedsføring (valgfri)

(
Ja, jeg samtykker i tillegg til å motta tilpassede markedsføringshenvendelser basert på min bruk av kort (personprofil). Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan jeg når som helst gi beskjed om dette.


Kunden må veiledes i hvordan han kan gi den Behandlingsansvarlige beskjed om dette.

Direkte Markedsføring (valgfri)


(
Ja, jeg ønsker å motta markedsføringshenvendelser på elektronisk post fra [ • ]. Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan jeg når som helst gi beskjed om dette.

Kunden må veiledes i hvordan han kan gi den Behandlingsansvarlige beskjed om dette.

Ved utsendelse av alle markedsføringshenvendelser, skal kunden i tillegg få tydelig informasjon om hvordan han kan reservere seg mot slike henvendelser i fremtiden.

Personverninformasjon:
Behandling av personopplysninger – registrerte kort

Med kortet reiser du med elektronisk billett hos [ • ] (angi hvor kortet er gyldig) som leverer kollektivtransporttjenester og elektronisk billettering.

Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

[ • ] er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig).


Ved samarbeid mellom to eller flere aktører må behandlingsansvaret avgrenses mellom partene i samsvar med personvernlovgivningen. Det må deretter beskrives overfor kunden.


Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, og Bransjenormen for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (link til Bransjenormen).

Disse reglene gir deg som har registrert kortet ditt en rekke rettigheter, de mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet. 

Det er frivillig å bruke registrert elektronisk reisekort og å avgi de opplysninger som er nødvendige for å bruke kortet. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysninger om deg, kan du i stedet velge et uregistrert (anonymt) reisekort. Du kan (evt. stort sett) legge inn de samme billettyper på et anonymt kort som på et registrert, og billetten koster ikke noe ekstra.    

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt kundeforhold ved å tilby følgende tjenester: (Velg det som passer, se Bransjenormens Vedlegg 1 for en oversikt over alle godkjente formål):

· Utstede billetter på kortet.

· Tilby abonnement på periodebilletter (automatisk billettfornyelse).


· Overføre restverdi til et nytt reisekort dersom du mister eller blir frastjålet reisekortet. Kundeservice kan utbetale resterende verdi.

· Lettere identifisering av mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå ved bruk av kortet. 


· Mulighet for mottak av oppdatert og aktuell informasjon tilpasset din bruk av kortet fra [ • ]. 

Personopplysninger som blir behandlet


Kundeopplysninger er kontaktdata som du fyller inn på registreringsskjemaet og dessuten informasjon om utstedelsesdato for kortet, kjøpsdatoen for billetter og kortnummer. Disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase. 

Reiseopplysninger er opplysninger som oppstår ved bruken av din billett. Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av kort, hvilken billettype du har brukt og kortnummeret ditt. 

Reiseopplysninger samles inn til en egen database hver gang du leser av ditt elektroniske kort på en kortleser og opplysningene fra de XX siste avlesninger vil også bli lagret i kortet.


Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset markedsinformasjon dersom du ikke på forhånd har krysset av for dette i samtykkeskjemaet.

Informasjonssikkerhet


[ • ]  følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften kapittel 2 og Bransjenormen (link).).Tilgangen til reiseopplysninger og kundeopplysninger er derfor begrenset. 

[ • ] kan anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger dersom dette er initiert av din bruk av reisekortet, som oftest ved en reklamasjon eller annen henvendelse fra din side. [ • ] vil ikke anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger for å produsere statistikk, ved avregning med samarbeidende selskap og normalt heller ikke ved feilsøking.


I tillegg bør man kort beskrive hvordan man har løst kravene til tilgangsstyring (hvilke brukergrupper har tilgang til hhv. kunde og reiseopplysninger).


 Lagringstid 

Reiseopplysninger blir lagret i maksimalt 104 dager etter at opplysningene er samlet inn.


Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil reisekortet bli sperret når aktiv periodebillett utgår og personopplysningene om deg vil bli slettet. Så lenge kortet er i bruk, kan Behandlingsansvarlig lagre kundeopplysninger om deg.

Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må [ • ]  iht. regnskapslovgivningen oppbevare i 10 år. Må beskrives nærmere - innholdet i lagringsplikten avklares av DT.

For administrasjonsselskap som er offentlige organ: Arkivlova oppstiller også regler om lagring av opplysninger om deg som saksbehandles.

Opplysninger som lagres etter krav i nevnte lover vil kun bli behandlet for slike formål og tilgangen til opplysningene vil bli sterkt begrenset. 

Rettigheter - mer informasjon


Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet. 

Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til nnn@nn.no eller eventuelt per post (sett inn den Behandlingsansvarliges adresse). På www.nnnn.no kan du lese mer om hvordan personopplysninger blir behandlet.


Dersom du ikke lenger ønsker å være en registrert kunde, kan du når som helst trekke samtykke tilbake. Gi en kort beskrivelse om hvordan dette lett kan gjøres.

Vi oppfordrer deg også til å lese vilkårene for elektroniske billetter på www.nnnn.no

Publisert xx.xx.2011


Veiledning til utfylling av registreringsskjema - kundeopplysninger


En oversikt over godkjente opplysninger finnes i Vedlegg 1 til Bransjenormen.

Avkryssing under” O” angir om feltet kan settes som obligatorisk det vil si at kunden må fylle ut feltet for å kunne registrere sitt kort. ”V” angir at feltet skal settes valgfritt, noe som likevel ikke utelukker at feltet er obligatorisk for å få visse tilleggstjenester.


De vanligste opplysningstypene er:

		Opplysningstype

		O/V

		Kommentar



		Navn

		O

		



		Bilde

		V

		Valgfritt, men likevel en forutsetning for å kunne få rabatterte billetter.



		Adresse

		O

		Men ikke hvis kunden ikke har gateadresse.



		Postnr.

		O

		



		Poststed

		O

		



		E-post 

		O

		Ved registrering på nett.



		Telefon

		V

		Kan bare være O dersom kunden sier ja takk til DM.



		Mobil

		V

		Kan bare være O dersom kunden sier ja takk til DM.







� Merk – ren informasjon om for eksempel togforsinkelser eller en ren ruteendring kan sendes ut selv om kunden ikke har krysset av for direkte markedsføring.


		[dato]



		Dette vedlegget består av 5 sider
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1 Innledning 
Dette dokumentet er et vedlegg til bransjenormen for personvern og informasjons-
sikkerhet i elektronisk billettering. Formålet med vedlegget, er å gi de som er underlagt 
normen en innføring og veiledning i hvordan man i samsvar med normen og 
personopplysningsloven kan ivareta god informasjonssikkerhet.  


I det følgende gis det en kort oversikt over hovedaktiviteter som i henhold til anerkjent 
og god praksis for informasjonssikkerhet må gjennomføres i virksomheter som 
behandler personopplysninger.  


For å kunne etterleve og gjennomføre alle de krav som fremgår av normen, gjeldende 
lovverk og denne veiledningen, er det behov for en rekke maler og verktøy. De enkelte 
aktørene i bransjen kan være svært ulike med hensyn til størrelse, kompleksitet, 
ansvar og organisering, og veiledningen omfatter derfor ikke konkrete maler og 
verktøy. Imidlertid har Datatilsynet en rekke slike, og i lys av bransjenormen og denne 
veiledningen, kan de tilpasses det enkelte kollektivtransportselskap. En oversikt over 
maler og verktøy finnes på Datatilsynet sine sider.1


1.1 Informasjonssikkerhet i elektronisk billettering 


  


 
Personopplysningslovens bestemmelser om informasjonssikkerhet handler om å sikre 
opplysningenes konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og kvalitet. De nærmere 
kravene til hvordan virksomheten ved gjennomføring av elektronisk billettering skal 
arbeide med informasjonssikkerhet, er oppstilt i hhv. lovens og forskriftens kapittel 2. 
 
I tillegg har kollektivselskapene en egeninteresse i at det elektroniske billettsystemet er 
satt opp slik at god informasjonssikkerhet ivaretas. Det kan også være andre regelverk 
som direkte, eller indirekte, stiller krav til informasjonssikkerhet i det enkelte 
kollektivtransportselskap.  
 
Informasjonssikkerhet handler om å beskytte de verdier som opplysninger, 
personopplysninger og datasystemer representerer, og samtidig sikre virksomheter og 
privatpersoner mot tap og økonomisk misbruk. For å kunne etablere gode rutiner, er 
det en forutsetning at man har oversikt over virksomhetens personopplysninger og 
øvrige  verdier. Innen elektronisk billettering kan verdiene eksempelvis deles inn i 
følgene kategorier: 
 


• Fysiske verdier, for eksempel datamaskiner, servere, kommunikasjons-
systemer, magnetiske media, billettmedia, billettmaskiner, billettautomater og 
kortlesere; 
 


• Verdier bestående av programvare; dvs. all programvare i billetteringssystemet 
inkludert programvaren på billettmedia; 


 
• Informasjonsverdier; dette består i hovedsak av informasjon som er lagret i 


databaser (typisk personopplysninger), billettmedia, billettmaskiner, billett-
automater og annet utstyr, systemdokumentasjon, brukermanualer, 
treningsmateriell, prosedyrer for drift og vedlikehold, planer etc. 


 
 
 


                                                
1 Datatilsynet maler og verktøy - http://datatilsynet.no/templates/article____1715.aspx 







 
Bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering 


Vedlegg 4 – veiledning for internkontroll – informasjonssikkerhet 
[dato] 


 


2 
 


For å identifisere hvilke sikringsbehov virksomheten har, er det vanlig å sortere 
opplysninger inn i grupper eller klasser basert på informasjonens sensitivitet. En mulig 
gruppering kan være: 
 


• Offentlig informasjon: All offentlig tilgjengelig informasjon knyttet til det 
elektroniske billetteringssystemet. Det er ingen restriksjoner knyttet til tilgangen 
til slik informasjon. 


 
• Personopplysninger: Informasjon som faller inn under lov om behandling av 


personopplysninger. Eksempler kan være opplysninger om når en person har 
vært et bestemt sted, personprofiler og lignende. Personopplysninger kan være 
av sensitiv eller ikke-sensitiv art, og skal bare gjøres tilgjengelig for autoriserte 
personer. 


 
• Følsomme opplysninger: Informasjon av følsom karakter, for eksempel 


informasjon knyttet til en persons reise. Tilgangen til slike opplysninger skal 
begrenses til personer som har et tjenestelig behov for opplysningene. 
 


• Sensitive personopplysninger: Dette kan eksempelvis være opplysninger om at 
en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, 
eller opplysninger om en persons helse (kan være aktuelt ved administrasjon av 
skolekyss). 
 


• Kommersiell forretningsrelatert informasjon: Informasjon knyttet til den 
økonomiske virksomheten som foregår innenfor det elektroniske 
billetteringssystemet, og som ikke er offentlig tilgjengelig. Et eksempel er 
finansielle transaksjoner mellom involverte parter. Slik informasjon kan bare 
gjøres tilgjengelig for autoriserte personer. 
 


• Meget følsom forretningsrelatert informasjon: Informasjon som kun skal være 
tilgjengelig for et meget lite antall navngitte personer, og som skal underlegges 
meget strenge krav til beskyttelse og tilgang. Eksempler på slik informasjon er 
sikkerhetsnøkler og sikkerhetsprosedyrer for distribusjon av generasjoner av 
sikkerhetsnøkler. 


 


TIPS:  
Vedlegg 1 inneholder en liste over opplysningstyper som behandles 


i elektronisk billettering. 
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2 Styringssystem for informasjonssikkerhet 
 
Som nevnt gjelder personopplysningsloven med forskrift for behandling av 
personopplysninger i elektroniske billetteringssystemer. For kollektivselskapene 
innebærer dette krav om å etablere sikkerhetstiltak som sørger for tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet, og at det må etableres en internkontroll som gjennom ”planlagte 
og systematiske” tiltak sørger for at regelverket til en hver tid følges.  
 
Også andre lover kan også stille krav til en virksomhets informasjonssikkerhet, og et 
konkret eksempel er bokføringsloven. 
 
I tillegg til de generelle kravene i lov og forskrift, presiseres enkelte av disse i 
bransjenormen. Utover dette, er de av kollektivselskapene som er forpliktet til å følge 
Håndbok 206 også bundet av håndbokens tekniske krav til elektroniske 
billetteringssystem.  
 
Når alle disse kravene ses i sammenheng, gir de en generell ramme for 
risikovurderingen og hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå tilstrekkelig 
sikkerhet. Det er den enkelte virksomhets eget ansvar å utarbeide et tilstrekkelig 
styringssystem for informasjonssikkerhet. 
 
Med system mener en her summen av systematiserte policyer, retningslinjer, tekniske 
sikringstiltak, aktiviteter mv. som gjennomføres med mål om å oppnå god 
informasjonssikkerhet. Opprettelsen av et slikt system vil for de fleste aktører av en 
viss størrelse forenkle arbeidet med å etterleve kravene som stilles.  
 
Kapittel 2 i personopplysningsforskriften er sterkt inspirert av ISO 27001; en 
internasjonal standard som beskriver nettopp hvordan virksomheter kan etablere et 
styringssystem som sikrer ivaretakelse av informasjonssikkerhet og god internkontroll.  
 
På samme måte som ISO 27001, stiller også den norske forskriften opp en rekke krav 
til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Kravene kan deles inn 
i seks hovedkategorier for ulike aktiviteter, og kategoriene kan også utbygges til å 
omfatte etterlevelse av krav fra andre regelverk eller interessenter. De seks 
hovedområdene er:  


 


Ledelses- 
beslutninger 


Beslutninger om hvilken sikkerhet som skal oppnås – og hvordan; 
herunder utarbeidelse av mål og strategi for informasjonssikkerhet 
og akseptabelt risikonivå. Ledelsens beslutning må ligge innenfor 
rammen til gjeldende krav i lov og bransjenorm. 
 


Organisering Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt, hvilke 
behandlinger som utføres, organisering av sikkerhetsarbeidet og 
bruk av samarbeidspartnere/databehandlere.  
 


Risikovurdering Risikovurderinger skal utføres både før endringer i eksisterende 
løsninger, og før etablering av nye løsninger. Vurderingen skal 
omfatte sannsynligheten for, og konsekvensen av, uønskede 
hendelser for Virksomheten og for Kunden. Vurderingen skal være 
tilpasset den enkelte virksomhets behandling av person-
opplysninger og annen informasjon som nevnt ovenfor. 
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Tiltak Som følge av risikovurderingen, vil det i de fleste virksomheter 
være nødvendig å innføre en rekke sikkerhetstiltak. Ulike regelverk 
kan også stille konkrete krav om tiltak som skal innføres.  


Oppfølging Regelverket stiller også krav til etableringen av et effektivt system 
for internkontroll for oppfølgning av sikkerhetsarbeidet. Sikkerhets-
revisjoner og nye risikovurderinger skal gjennomføres jevnlig. 
Ledelsen skal involveres i dette arbeidet. 
 


Dokumentasjon Det stilles en rekke krav til at arbeid med informasjonssikkerhet 
skal dokumenteres. 


 


I det følgende er de opplistede områdene nærmere beskrevet, og det gis konkrete 
eksempler på sentrale aktiviteter som bør gjennomføres.  







 
Bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering 


Vedlegg 4 – veiledning for internkontroll – informasjonssikkerhet 
[dato] 


 


5 
 


3 Ledelsesbeslutninger 
 
Det er den daglige ledelsen i en virksomhet som har ansvaret for at kravene til 
informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt. Med dette som utgangspunkt, er det 
ledelsens ansvar å beslutte hvilken sikkerhet som skal oppnås – og hvordan. Ledelsen 
har dermed ansvaret for å utarbeide og formel godkjenne sikkerhetsmål, -strategi og 
normer for et akseptabelt risikonivå.   


3.1 Sikkerhetspolicy 
 
Eksempler på kvalitative og kvantitative mål virksomheten kan sette i sin 
sikkerhetspolicy er som følger: 
 
Personvern: Personvernet skal ivaretas slik at ingen lider økonomisk tap, tap av 
anseelse eller tap av personlig integritet. Dette gjøres gjennom å sikre konfidensialitet, 
integritet, eventuell tilgjengelighet – og personopplysningenes kvalitet. Kundenes tillit til 
billetteringssystemet står sentralt, og kundene skal være sikre på at ingen kan 
misbruke eller på annen måte endre produktene slik at de belastes for tjenester de ikke 
har mottatt. 
 
Inntektssikring: Informasjonssystemene må være lagt opp slik at hensynet til både 
inntektssikring og til riktig fordeling mellom samarbeidende virksomheter ivaretas. 
 
Rettferdig betaling: Kundene skal være sikre på at de alltid betaler/blir belastet for 
riktig pris i henhold til gjeldende pris- og rabattmodeller. 
 
Allmennhetens moral: Hærverk og juks skal hindres ved forebyggende 
sikkerhetstiltak i det elektroniske billetteringssystemet, for eksempel ved kryptering og 
sikker oppbevaring av kodenøkler.  
  
Ytterligere eksempler på tiltak for å oppdage/ registrere, avverge og minimalisere 
økonomiske tap kan være: 
 


• Ethvert forsøk på å fornekte bruken av en transporttjeneste (”jeg var aldri der”) 
skal forhindres gjennom nødvendige sikkerhetsmekanismer. 
 


•  Det bør gjøres oppmerksom på at sabotasje mot utstyr som kommuniserer 
med billettmediet er en ulovlig handling, som vil bli anmeldt. Utstyret skal for 
øvrig ha mekanismer som både skal forhindre og oppdage ethvert forsøk på 
sabotasje. 
 


• Forfalskning av reisebevis er en ulovlig handling og bør anmeldes. 
Billetteringssystemet skal ha mekanismer som både skal forhindre og oppdage 
forsøk på forfalskning.  
 


• Utstyr og systemer skal ha mekanismer som både skal forhindre og oppdage 
forsøk på å tilegne seg den lagrede informasjonen. 
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TIPS: 
Akseptabelt risikonivå dokumenteres som en del av 


virksomhetens personvernpolicy. 


TIPS:  
Datatilsynet har maler for hvordan sikkerhetsmål og 


sikkerhetsstrategier kan utformes. Se www.datatilsynet.no 


 
 


 
 


3.2 Akseptabelt risikonivå 
 
Sikkerhetsbrudd skal i utgangspunktet ikke aksepteres. Virksomheten må likevel 
erkjenne at det er sannsynlig at sikkerhetsbrudd vil kunne skje. Virksomheter som er 
behandlingsansvarlige, plikter å definere et akseptabelt risikonivå.  
 
Det akseptable risikonivået benyttes som et verktøy for å fastsette det videre 
handlingsmønsteret for risikoer som avdekkes gjennom risikovurderinger. Eksempler 
på prinsipper som kan ligge til grunn et akseptabelt risikonivå er som følger:  
 


• Det skal etableres sikkerhetstiltak som gir lav sannsynlighet for at 
personopplysningers konfidensialitet eller integritet kompromitteres.  
 


• Det skal etableres tiltak som sikrer at informasjonssystemene er tilgjengelige, 
og at systemenes eventuelle utilgjengelighet ikke påfører de reisende 
økonomisk tap eller tap av personlig integritet.  
 


• Det skal etableres tiltak som sikrer at hendelser som får store og/eller svært 
store konsekvenser som følge av dårlig informasjonssikkerhet eller brudd på 
personvernlovgivningen sjelden inntreffer.  
 


• Av hensyn til kollektivselskapets og samfunnets økonomiske interesser, skal 
det etableres tiltak som sikrer riktig behandling av opplysninger knyttet til 
betaling og bokføring av transaksjoner.  
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4 Organisering 
 
Lovverket oppstiller en plikt til å redegjøre for hvordan ansvar og myndighet i 
virksomheten er fordelt eller delegert, hvilke behandlinger som foretas og hvordan 
sikkerhetsarbeidet er organisert. Det overordnede ansvaret for at redegjørelsen 
samsvarer med gjeldende lov- forskrifts- og normbestemmelser, vil tilligge daglig leder 
eller administrerende direktør.  
 
Som et ledd i utførelsen av denne oppgaven, skal det etableres klare ansvars- og 
myndighetsforhold med utgangspunkt i beslutninger tatt av virksomhetens ledelse. 
Disse skal også dokumenteres, og gjøres kjent for virksomhetens medarbeidere.  
 
I det følgende gis ytterligere informasjon om sentrale elementer som også må 
inkluderes i redegjørelsen.  


4.1 Sikkerhetsledelse 
 
Virksomhetens ledelse har ansvaret for å sikre etterlevelsen av personvernregelverket. 
Oppgaven kan delegeres på en etterprøvbar måte, men ledelsen vil uansett sitte med 
det overordnede ansvaret.  
 
Ansvaret omfatter blant annet å dokumentere de sikkerhetsmessige målene,2 
å beskrive formålet med behandlingen av personopplysninger,3


4.2 Personvernombud 


 og å nedtegne de 
overordnede føringene for behandling av personopplysninger i det elektroniske 
billetteringssystemet.  


 
Bransjenormen anbefaler at virksomhetene oppretter et personvernombud.  
 
Et personvernombud skal sikre at personopplysninger behandles i samsvar med 
gjeldende regelverk, og veilede virksomheten i hvordan dette kan gjøres på en god 
måte. Typiske oppgaver for et personvernombud vil dermed være: 
 


• Å informere om hvilke personopplysninger som blir samlet inn, og fra hvor. 
 


• Å holde oversikt over opplysningene som behandles, og på hvilket grunnlag 
behandlingen skjer. 
 


• Å behandle innsynsbegjæringer fra personer opplysningene gjelder, og 
eventuelt å gi innsyn. 
 


• Å kontrollere tilgangen til personopplysningene. 
 


• Å be om nødvendig samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene 
blir behandlet. 


 
• Å beskytte informasjonen slik at den ikke kommer på avveie. 


 
                                                
2 Forslag til sikkerhetsmål er beskrevet under ”sikkerhetspolicy”. 
3 Formål med behandling av personopplysninger er beskrevet i normen, det finnes også en oversikt over 
alle opplysningstyper med tilhørende formål som benyttes i elektronisk billettering i Vedlegg 1.  
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• Å vurdere risikoen for sikkerhetsbrudd og eventuelle konsekvenser. 


 
• Å slette personopplysninger det ikke lenger er behov for å lagre. 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 


4.3 Bruk av databehandlere 
 
I driften av et elektronisk billetteringssystem vil det ofte være naturlig å knytte til seg 
leverandører og samarbeidspartnere; typisk i forbindelse med drift og vedlikehold av 
maskinvare og andre systemer. Noen virksomheter vil også samarbeide men en annen 
virksomhet, og dermed få et felles elektronisk billetteringssystem der informasjon 
utveksles.  
 
Når en leverandør eller samarbeidspartner på denne måten får innsyn i eller på andre 
måter skal behandle personopplysninger, stiller personopplysningsloven krav til at 
forholdet må reguleres i en databehandleravtale. Leverandøren/samarbeidspartneren 
vil da betraktes som en databehandler, mens virksomheten selv vil får rollen som 
behandlingsansvarlig.  
 
Databehandleravtalen skal forplikte databehandleren til å tilfredsstille de samme 
kravene til informasjonssikkerhet som gjelder for den behandlingsansvarlige. Utover å 
sikre servere, databaser, utfylte skjemaer mv mot innsyn fra utenforstående, vil 
databehandleravtalen dermed innebære at også databehandleren må etablere et 
styringssystem for informasjonssikkerhet. Systemet skal omfatte, men ikke være 
avgrenses til, rutiner for følgende aktiviteter: 
 


• Avviksbehandling som omfatter varsling ved feil bruk av informasjonssystemet, 
herunder sikkerhetsbrudd; 
 


• Sikkerhetsrevisjon, herunder jevnlig oversendelse av rapporter fra disse til den 
behandlingsansvarlige; 
 


• Ledelsens gjennomgang av sikkerhetsarbeidet; og 
 


• Etablering og vedlikehold av sikkerhetstiltak som risikovurderinger har avdekket 
behov for. 


 
 


TIPS: 
Les mer om personvernombud på Datatilsynets sider. Se: 


 
http://www.datatilsynet.no/Personvernombud/ 
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Selv om det inngås en databehandleravtale, er det viktig å være klar over at det 
uansett vil være den behandlingsansvarlige som har det endelige ansvaret for 
informasjonssikkerheten. Den behandlingsansvarlige må derfor etablere rutiner for å 
følge opp at databehandleren, slik at denne på en lojal måte forholder seg til avtalen.  


TIPS: 
Se Vedlegg 3 for en mal som viser hvordan en 


databehandleravtale kan utformes og hvilke bestemmelser som 
må være med. 


 
 


Datatilsynet har også en egen temaside om bruk av 
databehandlere, og har utarbeidet en veiledning. Se: 


 
http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-
internkontroll/Databehandleravtale/ 
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5 Personvernvurdering 


5.1 Innledning 
 
Når ny teknologi og nye løsninger skal tas i bruk, vil det kunne påvirke virksomhetens 
behandling av personopplysninger. Et bevisst forhold til personvern under utviklings- 
og implementeringsfasen vil kunne løse mange utfordringer, og også forebygge 
fremtidige uoverensstemmelser med myndighetene.  
 
En grundig vurdering av personvernkonsekvenser ved utarbeidelse av nye løsninger vil 
videre bidra til at virksomheten holder seg innenfor de rammer som lovverket og 
bransjenormen setter.  


5.2 Hva er en personvernvurdering? 
 
En personvernvurdering er en analyse av hvordan personopplysninger kan håndteres 
for å: 
 


(1) Sikre at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med regelverket om 
personvern; 
 


(2) Vurdere om alternative metoder, som ikke medfører behandling av 
personopplysninger eller som medfører redusert bruk av personopplysninger, er 
mulige; 
 


(3) Bestemme risiko og effekter av å behandle personopplysninger i et elektronisk 
informasjonssystem; 
 


(4) Undersøke og evaluere om tilstrekkelig beskyttelse er oppnådd eller kan 
oppnås. 


 
Punkt 3 og 4 er sammenfallende med faktorer som vurderes i forbindelse med en 
risikovurdering, jf punkt 6. 
 
Sagt på en annen måte: Målsetningen er å oppfylle virksomhetens formål på en måte 
som i minst mulig grad innskrenker kundens personvern. 


5.3 Hvorfor er en personvernvurdering viktig? 
 
Ved gjennomføring av en personvernvurdering, identifiseres risikoer for personvernet 
som utløses i forbindelse med etablering av nye prosjekter, produkter og tjenester, 
teknologier, systemer mv. Videre blir det gjort en gjennomgang av løsninger som kan 
bidra til å unngå /redusere disse risikoene. 
  
En personvernvurdering byr på flere viktige fordeler for organisasjoner, deres ansatte, 
leverandører, kunder, borgere og regulatorer. Blant dem er følgende: 
 


(1) En personvernvurdering er et verktøy for å gjennomføre en systematisk analyse 
av personvernproblemer som måtte oppstå ved et tiltak, samt sette 
beslutningstakere i stand til å gjøre velfunderte valg.  
 







 
Bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering 


Vedlegg 4 – veiledning for internkontroll – informasjonssikkerhet 
[dato] 


 


11 
 


(2) En personvernvurdering forbedrer informerte beslutninger og avdekker interne 
kommunikasjonshull.  Det gir en måte å oppdage potensielle personvern-
problemer, ta forholdsregler og bygge skreddersydde sikringstiltak før 
organisasjonen gjør tunge investeringer. 
 


(3) En personvernvurdering bidrar til å forutse og besvare publikums innvendinger 
og bekymringer, og etablerer dermed tillitt til bedriften. 
 


(4) Dersom det oppstår en uønsket hendelse, herunder alvorlig sikkerhetsbrudd, vil 
en personvernvurdering kunne dokumentere at organisasjonen hadde gjort sitt 
for å avverge at en slik hendelse kunne inntreffe. 
 


(5) En personvernvurdering kan redusere kostnader og ulemper. Kostnadene ved å 
endre detaljer i et prosjekt på planleggingsstadiet vil være en brøkdel av dem 
som påløper senere når endringer blir nødvendig. En personvernvurdering kan 
også bidra til å redusere kostnadene og ulemper for virksomheten med hensyn 
til tid, juridiske utgifter og potensiell negativ mediaomtale eller offentlig 
bekymring. 


5.4 Hva er et godt personvern? 
 
Et godt personvern består av flere enkeltelementer. I det følgende beskrives de 
viktigste. 
 
Formål: Innsamlingen av personopplysningene skal være avgrenset til definerte formål 
som skal være saklige i forhold til den virksomhet som drives.  Opplysningene som 
samles skal i tillegg være relevante for å oppfylle de definerte formål. Til hvert av 
formålene må det foreligge et gyldig rettslig grunnlag.4


 
 


Behandlingsgrunnlag: Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger, 
kalles behandlingsgrunnlag. Et behandlingsgrunnlag kan for eksempel være at 
innsamlingen er basert på kundens utrykkelige og informerte samtykke. 
 
Dataminimering: At det kun behandles opplysninger som er direkte relevante og 
nødvendige for det aktuelle formålet. 
 
Individuell deltakelse: At det i tilstrekkelig grad legges til rette for at den registrerte 
selv kan være kilden til informasjon, eller at han kan ha innsyn i at innsamlet 
informasjon er korrekt. 
 
Datakvalitet og integritet: At det finnes retningslinjer og prosedyrer for å sikre at 
personopplysninger er korrekte, nøyaktige og fullstendige.  
 
Det er viktig at det ikke samles inn unødvendige personopplysninger, noe som er 
særlig aktuelt for automatiserte systemer. For å unngå dette, må man allerede i 
designfasen være bevisst på personvernhensyn slik at man kun samler inn de 
opplysningene som er nødvendig ut fra formålet med den enkelte behandling. Samtidig 
må de innsamlede opplysningene være tilstrekkelig for å kunne ivareta formålet med 
behandlingen. Det må også sørges for gode rutiner for sletting av unødvendige 
personopplysninger i samsvar med Bransjenormens punkt 7.4. 


                                                
4 Se Bransjenormen pkt.  7.1 for en nærmere veiledning om hva som er et gyldig behandlingsgrunnlag i 
elektronisk billettering. 
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5.5 Fremgangsmåten ved en personvernvurdering 
 
Det anbefales …: 
 


• At det velges tidlig nok tidspunkt for personvernvurderingen. En effektiv 
personvernvurdering må for eksempel foretas før et nytt informasjonssystem 
bestilles, og bør utføres i samarbeid med beslutningstakere; 


 
• At det foretas innsamling av relevant dokumentasjon; 


 
• At det bestemmes hvem som har den riktige kompetansen i organisasjonen til å 


utføre personvernvurderingen; 
 


• At det identifiseres hvilke forhold som skal vurderes. Dette avhenger av tiltaket 
man står ovenfor, men kjernen i personvernvurderinger er innsamling, foredling, 
distribusjon og bruk av personopplysninger; 


 
• At det legges en plan for gjennomføringen, og 


 
• At det sikres konsultasjon av interessenter internt i virksomheten. Slik 


konsultasjon er meget viktig for å sikre at det ikke settes i verk tiltak som 
kompromitterer viktige mål i prosjektet. 
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5.5.1 Vurderingstema 
 
Formålet med tabellen er å skape bevissthet om viktige vurderingstemaer, slik at disse 
kan håndteres på en god måte.  
 


Vurderingstema: Problemstillinger: 


Rettslige rammer 
- Kontroll av at formål er saklig definert. 
- Kontroll av gyldig behandlingsgrunnlag. 
- Kontroll av innsamlede opplysningers relevans. 


Alternativ behandling? 
- Kontroll av at formålet ikke kan oppnås på en mindre 


inngripende måte for den enkeltes personvern. 
- Kontroll av hvorvidt det foreligger anonyme 


alternativer.  


Informasjon ved registrering 
av nye kunder, autentisering 
av eksisterende kunder 


- Sikre at personen opplysningene gjelder (”den 
registrerte”) er tilstrekkelig informert. 


- Kontroll av identitet, når nødvendig (fysisk/ online). 
- Autentisering eksisterende kunder. 
- Vern mot misbruk av kort eller andre billettbærere. 


Datafangst 
- Sikre tilstrekkelig datakvalitet. 
- Dataminimalisering. 
- Vurderingen gjøres med utgangspunkt i formålet med 


den aktuelle behandlingen.  


Manglende systematisering/ 
supplering av person-
opplysninger  


- Oversikt over datastruktur – dataflykart 
- Nødvendig supplering for å bedre datakvalitet. 
- Supplering av opplysninger og informasjon ved 


utvidelse av eksisterende behandling om en kunde.  


Forvaltning av 
personopplysningene 


- Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for data; 
herunder tilgangstyring i virksomheten. 


- Sporing av oppslag (logg). 
- Informasjonsdybde som gis til kundebehandlere. 
- Tiden data er tilgjengelig for kundebehandlere.  


Beredskap ved 
sikkerhetsbrudd 


- Opprettelse av beredskap. 
- Beredskapsplaner og Beredskapstester. 


Samhandling internt i 
virksomheten og med andre 
virksomheter 


- Rutiner for intern forsendelse av personopplysninger. 
- Rutiner for utlevering av personopplysninger. 
- Bruk av e-signaturer. 
- Validering av motpart. 
- Kryptering av forsendelser. 


 Rutiner for avhending 
- Sletting. 
- Destruering. 
- Arkivering. 
- Tilgang til arkivert materiale. 
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6 Risikovurdering 
 
Personvernregelverket stiller i utgangspunktet få konkrete krav til sikkerhetstiltak som 
skal innføres for å beskytte personopplysninger mot uønskede hendelser og sikre 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Bransjenormen stiller noen krav, og gir 
noen anbefalinger til utformingen av ulike løsninger. Hvilke tiltak som faktisk vil være 
nødvendige i den enkelte virksomhet, skal bestemmes ut fra en risikovurdering hvor 
tiltak settes inn for å redusere identifiserte risikoer som vurderes som uakseptable. 
 
Utgangspunktet er dermed at det må kartlegges hva slags opplysninger som 
behandles,5


 


 og at det fastlegges kriterier for hva som vil være akseptable risikoer ved 
behandlingen. En slik prosedyre er også forutsatt i personopplysningsforskriften. 


Selve risikovurderingen utføres ved at den behandlingsansvarlige kartlegger systemets 
sårbarhet, herunder sannsynligheten for - og konsekvensen av – hendelser som kan 
karakteriseres som sikkerhetsbrudd.  
 
Resultatet av risikovurderingen sammenlignes med kriteriene for akseptabel risiko. 
Hvis risikoen er høyere enn det som regnes som en akseptabel risiko, skal forskjellen 
kompenseres med et eller flere sikkerhetstiltak.  
 
Den som er behandlingsansvarlig ved driften av et elektronisk billetteringssystem, er 
pålagt å gjennomføre en risikovurdering før systemet settes i drift. En ny risiko-
vurdering skal også gjennomføres dersom det gjøres vesentlige endringer i 
billetteringssystemet, eller trusselbildet eller andre forhold endrer seg vesentlig. 
 
Både risikovurderingen og tiltak skal dokumenteres, men arbeidet behøver ikke være 
mer omfattende og/eller formalisert enn strengt tatt nødvendig. I denne sammenheng 
kan det vises til at det eksisterer flere ulike metoder og rammeverk for å gjennomføre 
en risikovurdering, og at Datatilsynet har utarbeidet en mal og en veiledning som kan 
være til hjelp.6


 


 Det vil likevel være opp til det enkelte kollektivselskap å velge metodikk 
for gjennomføringen. 


I det følgende gis en kort forklaring av sentrale momenter og begrep: 
 
Sårbarhet: En sårbarhet i et system er en svakhet eller et sikkerhetshull som ved 
utnyttelse kan påføre virksomheten, den registrerte eller andre tap.  
 
Trusler: Som en del av arbeidet med risikovurderingen, vil det være hensiktsmessig å 
kartlegge og analysere ulike trusler mot det elektroniske billetteringssystemet. En 
trussel kan defineres som enhver hendelse der noen med  forsett eller ved uhell kan 
tenkes å utnytte en sårbarhet i systemet.  
 
Konsekvens: Ved risikovurderingen skal det også vurderes hva konsekvensen vil 
være dersom en bestemt trussel utnytter en bestemt sårbarhet. For at det 
avslutningsvis skal være mulig å sammenligne de ulike risikoene, kan det være lurt å 
definere ulike klasser av konsekvenser.  
 
Sannsynlighet: For hvert par av sårbarheter og trusler, må sannsynligheten for at 
trusselen vil utnytte sårbarheten vurderes. I mange tilfeller vil det være vanskelig å gi et 


                                                
5 Oversikt over opplysningstyper og formål som behandles i elektronisk billettering finnes i Vedlegg 1. 
6 Datatilsynet – temaside om risikovurderinger – http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-
internkontroll/Informasjonssikkerhet/Risikovurdering/  
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eksakt tall, og det kan derfor også være naturlig å dele sannsynligheten inn i et gitt 
antall ulike nivåer eller klasser.  
 
Risiko: En risiko er matematisk definert som sannsynlighet multiplisert med 
konsekvens. Etter at man har kombinert trusler med sårbarheter, og deretter vurdert 
konsekvenser og sannsynligheten for at en trussel utnytter en sårbarhet, sitter en igjen 
med en liste over risikoer. Risikoene på denne listen kan sammenlignes og adresseres 
i prioritert rekkefølge.  


Risikoene kan også plasseres i en 4 x 4-matrise for å visualisere de ulike risikoene og 
deres forhold til hverandre. Det er vanlig å illustrere hvilke risikoer som foreligger ved å 
fargelegge rutene i matrisen. En vanlig inndeling er:  


 
• Grønne felt: risikoer som vurderes å være akseptable 
• Orange felt: risikoer hvor tiltak må vurderes etter kost/nytte-prinsippet  
• Røde felt: risikoområder hvor tiltak skal iverksettes 


 


Her er et eksempel på en slik matrise:  


 


K4-
Svært 
stor 


4 8 12 16 


K3-Stor 
3 6 9 12 


K2-
Moderat 


2 4 6 8 


K1-
Liten 


1 2 3 4 


 S1-Liten 
S2-
Moderat S3-Stor 


 
S4-
Svært 
stor 


 


 


TIPS: 
I lys av personopplysningsforskriftens bestemmelser om 


risikovurdering, har Datatilsynet utarbeidet et egen veiledning for 
gjennomføringen av risikovurderinger. Se: 


 
http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-


internkontroll/Informasjonssikkerhet/Risikovurdering/ 
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7 Tiltak  
 
Tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås bare gjennom å etablere tiltak – eller 
sikkerhetsmekanismer – som bidrar til at personopplysningene og systemene er 
tilfredsstillende sikret. Hva som vil være nødvendige tiltak, vil som nevnt fremgå av 
risikovurderingen, jf. punkt 6. 
 
Uavhengig av hvilke tiltak det enkelte kollektivselskap selv identifiserer, er det i 
forskriften til personopplysningsloven, bransjenormen og i Håndbok 206 angitt noen 
områder hvor det skal etableres nærmere definerte tiltak. Forskriften inneholder også 
en rekke generelle krav til informasjonssikkerhet, men lar det være opp til virksomheten 
selv å vurdere hvilke tiltak som må iverksettes. 
 
Som et eksempel, gjengis noen av de mer konkrete tiltakene slik de fremkommer i 
forskriften:7


 
 


Autorisasjon og taushetsplikt: Alle medarbeidere som har tilgang til 
personopplysninger skal være autoriserte og underlagt taushetsplikt.  
 
Autorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres: Registreringen skal 
også omfatte forsøk på uautorisert bruk. Det skal være mulig å avdekke slike forsøk, 
noe som i praksis betyr at det må etableres en logg for bruk av systemet, og at loggene 
må overvåkes. 
  
Krypterte overføringer: For å sikre konfidensialiteten rundt personopplysninger skal  
overføringer som skjer gjennom kanaler utenfor virksomhetens kontroll krypteres.  
 
Merking og sletting av lagringsmedium: Et lagringsmedium som inneholder 
personopplysninger skal merkes. Når det ikke lengre er behov for å oppbevare 
opplysningene på mediet, skal de slettes.  
 
Sikkerhetskopier: Virksomheten skal arbeide for å sikre tilgjengeligheten til 
opplysningene. Alle opplysninger som er nødvendige for å gjenopprette normal bruk 
skal sikkerhetskopieres.  
 
Tiltak mot ødeleggende programvare: Slike tiltak skal treffes for å sikre 
opplysningers integritet. 


 


                                                
7 Vær oppmerksom på at enkelte av disse kan være ytterligere detaljert i Håndbok 206, eller i 
bransjenormen. 
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8 Oppfølging 
 
I tillegg til at sikkerhetstiltak skal 
være etablert, stiller regelverket 
også krav til oppfølgning 
gjennom ulike fastlagte 
aktiviteter.  
 
Aktivitetene skal sikre at avvik 
fanges opp, og at arbeidet med 
informasjonssikkerhet er 
gjenstand for kontinuerlig 
forbedring.  
 
I illustrasjonen til høyre er 
sammenhengen mellom de ulike 
aktivitetene skissert.  
 


8.1 Sikkerhetsrevisjon 
 
For å påse at sikkerhetsnivået er som forutsatt, skal det jevnlig gjennomføres 
revisjoner av informasjonssikkerheten. Det påligger det enkelte kollektivselskap som 
behandlingsansvarlig å gjennomføre en slik sikkerhetsrevisjon, også når behandlingen 
utføres av en databehandler. Resultatet av revisjonen skal dokumenteres, og 
gjennomgås med virksomhetens ledelsen.  
 
De følgende er typiske temaer som bør behandles ved sikkerhetsrevisjoner: 
  


• Overholdelse av prosedyrer og rutiner som er etablert for å sikre 
hensiktsmessig og sikker bruk av datasystemer; 
 


• At de etablerte sikkerhetstiltak virker etter sin hensikt; 
 


• At brukertilganger er hensiktsmessige, og at systemets brukere får tilstrekkelig 
opplæring og informasjon om systemet; 
 


• Ivaretakelse av informasjonssikkerhet hos eventuelle databehandlere, for 
eksempel ved å gjennomgå resultater fra tilsvarende sikkerhetsrevisjoner hos 
databehandlere. 
 


Dersom virksomheten ved sikkerhetsrevisjonen avdekker forhold som er i strid med 
gjeldende regler, skal dette behandles som avvik.  


Risiko-
vurdering 


Sikkerhets-
revisjon 


Avviks-
behandling 


Ledelsens 
gjennomgang 


Akseptabelt 
risikonivå 


TIPS: 
Datatilsynet har utarbeidet egen mal for sikkerhetsrevisjon som 


kan videreutvikles for din virksomhet. Se: 
 


https://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-
internkontroll/Internkontroll/internkontroll_informasjonssikkerhet/


Maler/ 
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8.2 Avvik 
 
Dersom det elektroniske billetteringssystemet brukes på en måte som er i strid med 
fastlagte rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, eller dersom det 
avdekkes sikkerhetsbrudd, skal dette behandles som avvik. 
 
 Avviksbehandlingen har som formål å gjenopprette normal drift, fjerne årsaken til 
avviket og hindre gjentakelse. Dersom avviket har medført en uautorisert utlevering av 
personopplysninger, skal Datatilsynet varsles.  
 
Avviksbehandlingen kan for eksempel utløses ved at en ”utro tjener” i et 
kollektivselskap utleverer data om reisemønsteret til en kjent person til et ukeblad. 
Dette vil være et avvik, og det skal da foreligge dokumenterte rutiner som dekker 
identifisering av årsaken til utleveringen, vurdering av om tiltak skal iverksettes, samt 
varsling til Datatilsynet. Rutinene skal også omfatte en beskrivelse av hvordan 
oppdagede avvik skal dokumenteres. Det å gjennomgå oppdagede avvik, vil være en 
viktig del av virksomhetens sikkerhetsrevisjon. 
 


 
 


8.3 Ledelsens gjennomgang 
 
For at ledelsen i kollektivselskapet skal kunne ha rimelig kontroll over og en høy grad 
av involvering i sikkerhetsarbeidet, stiller regelverket krav til at det som et minimum 
skal gjennomføres en ”ledelsens gjennomgang” én gang i året. Gjennomgangen skal 
omfatte arbeidet som har vært utført siden sist, og bør minst inneholde følgende 
punkter: 
 


• Oppsummering av risikovurderinger; 
 


• Oppsummering av sikkerhetsbrudd og avvik; 
 


• Gjennomgang av resultater fra eventuelle sikkerhetsrevisjoner; 
 


• Vurdering av om det er behov for endringer i målene for informasjonssikkerhet, 
sikkerhetsstrategi, eller normene for et akseptabelt risikonivå; 


 
• Gjennomgang og vurdering av ansvarsforhold og organisering. 


 


TIPS: 
Datatilsynet har utarbeidet egen mal for opprettelsen av en rutine for 
avvikshåndtering, samt utkast til et skjema for melding av avvik. Se: 


 
https://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-


internkontroll/Internkontroll/internkontroll_informasjonssikkerhet/Maler/ 
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Gjennomgangen skal dokumenteres. 
 
Datatilsynet har også for ledelsens gjennomgang laget en generell mal for hva som 
skal gjennomgås, men det er viktig at malen tilpasses til kollektivtransportselskapet før 
den tas i bruk. 


 


 


 


 


 


8.4 Dokumentasjon  
 
Alle sikkerhetstiltak som gjennomføres for å oppfylle krav i personopplysningsloven 
eller personopplysningsforskriften skal dokumenteres.  
 
Dokumentasjon som blir erstattet med nye versjoner, eller som ikke lenger skal gjelde, 
skal oppbevares i minst fem år.  
 
Dokumentasjon som viser at sikkerhetstiltak er effektive, som for eksempel logger, skal 
lagres i minst tre måneder.  
 
For å sikre at dokumentasjonen er av tilfredsstillende kvalitet og omfang, er det 
hensiktsmessig å se hen til gjeldende beste praksis på området, og det er da 
nærliggende å bruke ISO 27001 som eksempel. Standarden gir blant annet anvisning 
på følgende rutiner: 
 


• God versjonshåndtering. 
• Angivelse av hvem som har utformet et dokument. 
• Angivelse av hvem som har godkjent et dokument. 
• Retningslinjer for oppbevaring av signerte kopier (elektronisk eller på papir). 


  


TIPS: 
Datatilsynet har utarbeidet et forslag til program for 


gjennomføring av ledelsens gjennomgang. Forslaget er imidlertid 
ikke spesielt tilpasset kollektivtransportselskap. Se: 


 
https://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-


internkontroll/Internkontroll/internkontroll_informasjonssikkerhet/
Maler/ 
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9 Oppsummering 
 
Gjennom kapittel 1 til 8 har det blitt gitt en innføring i elementene som må inngå i det 
enkelte kollektivselskaps arbeid med å kontrollere og forvalte informasjonen som 
behandles i forbindelse med et elektronisk billetteringssystem.  
 
For å oppsummere det hele på et overordnet plan, er det slik at det enkelte 
kollektivselskap, gjennom den styrende dokumentasjonen, skal stille krav til hvordan 
arbeidet med informasjonssikkerhet skal organiseres, og ikke minst hvilket 
sikkerhetsnivå som skal oppnås. Nivået bestemmes både av egne interne behov, og av 
eksterne krav.  
 
Ved gjennomføring av risikovurderinger analyseres dagens situasjon opp mot det 
ønskede sikkerhetsnivå, og eventuelle nødvendige tiltak iverksettes og dokumenteres.  
 
Det at tiltakene faktisk virker og gjennomføres, skal følges opp gjennom avviks-
håndtering, egenkontroll og sikkerhetsrevisjon. Resultatene fra disse aktivitetene 
rapporteres til ledelsen gjennom den årlige (eller hyppigere) gjennomgangen av 
sikkerhetsarbeidet. Denne gjennomgangen danner igjen grunnlag for endringer og 
innspill til neste runde, som starter med en oppdatering av risikovurderingen. 
 
Totalt skal disse løpende og rullerende aktivitetene sikre at det arbeides med 
informasjonssikkerhet, og at sikkerhetsnivået og arbeidet er gjenstand for kontinuerlig 
forbedring. 
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		Registeringsdato - kunde+kort										X								X				X																																X		X										X		X		X		X		X		X																X												X		X

		Avregistreringsdato		Utgått kort, defekt, trukket tilbake samtykke osv								X								X				X																																		X										X		X		X		X				X																X												X		X

		Språk		Informasjon på engelsk																X				X																																		X

		Reisestrekning																																																																																																								X				X		X

		Mine reiser/ reisekort		Mine Reiser: Billetter kjøpt på Internett								X																																												X																																						X																		X

		Avviksvarsling knyttet til dager, tidspunkt og strekning																																																						X												X				X																																		X		X		X		X

		Referanse til avtalen/ kredittkortnr																						X																																				X		X

		Referanse til batalingsformilder																												X		X																								X				X		X						X		X		X		X		X																																X

		Kjøpsdato		Generert av salgstransaksjon, men avlesning vises ikke								X																																																X		X						X																										X														X				X

		Utløpsdato		Generert av kortavlesning, men avlesnings vises ikke								X																																																								X										X																X														X				X

		Abonnementsopplysninger		Fakturadato, forfallsdato, betalt/ ikke betalt, pause																																																				X																																																				X

		Reiseopplysninger ( kort og transaskjonsdata)

		HolderProfil Ids		Kortholderprofil 1-4, for eksempel barn eller student				Kortholder (fra kortet)		X																																						X																X				X										X						X		X		X						X						X		X				X		X		X						X		X		X

		HolderBirthDate		Fødselsdato, leses fra kortet				Kortholder (fra kortet)		X																																						X																X				X										X						X		X		X						X						X		X				X		X		X						X		X		X

		NewHolderBirthDate		Ny fødselsdato på kortet ved endring				Kortholder (fra kortet)		X																																																																																										X		X						X		X										X

		NewHolderProfileIDs		Ny profil 1 på kortet ved endring				Kortholder (fra kortet)		X																																																																																										X		X						X		X										X

		CardEngravedID		Utv, nr for kortet, 16 siffer- første 6 siffer; fylke/selskap , brukes ikke tr.				Kort		X		X																																												X												X		X		X		X		X																		X						X		X						X				X								X

		LastCardEngravedID		Inngravert kortnr, se 23				Kort		X																																																										X		X		X		X		X																								X		X																		X

		LastMediaSerialNumberID		Gammelt kortnr ved rekonstruksjon				Kort		X																																																										X		X		X		X		X		X																						X		X						X												X

		LastProductContractID		Gammel produktID ved rekonstruksjon				Kort		X																																																										X		X		X		X		X		X																						X		X																		X

		MediaSerialNumberID		Kortnummer - gjør det mulig å koble til registerte oppl. om kunden - 10-sifret løpenummer				Kort		X		X								X		X		1		X				X		X				X		X				X						X		X						X		X						X				X		X		X		X		X		X						X		X		X						X				X		X		X						X								X		X		X						X

		ExtensionData		Utvidelsesdata - fritekstfelt for utfyllende data spesifiseres - Mobitech				Kort/Produkt		X		X																																																																																								X		X

		OppositionObjectType		Blokkeringsinfo - blokkering av billett eller kort, se kommentar				Kort/Produkt		X																				X		X																																				X		X		X		X		X		X						X										X						X		X						X								X		X		X

		ReasonCodeBlocking		Årsakskode ved sperring, stjålet,  se kommentar				Kort/Produkt		X																						X				X		X				X						X																				X		X		X		X		X		X						X										X						X		X						X								X		X		X

		ReasonCodeExchange		Årsakskode ved rekonstruksjon, se kommentar				Kort/Produkt		X																				X																																						X		X		X		X		X		X																X						X		X						X								X		X		X

		Predefinert geografisk gyldighet for billett								X																																X						X								X								X				X										X						X		X		X						X				X		X		X						X								X		X		X						X

		DestinationID		Ankomstsone, NB PS om sonestørrelse				Produkt

		DestinationStationID		Ankomststasjon				Produkt

		CentreZoneID		Sentersone for sentersonebilletter, NB:  PS om sonestørrelse				Produkt

		CentreZoneRadiusNumber		Antall gyldige soner for sentersonebilletter NB: PS om sonestørrelse				Produkt

		SourceID		Startsone for billett - NB PS om sonestørrelse				Produkt

		SourceStationID		Startstasjon for billett -				Produkt

		ViaID		Viasone for billett - kortavlesning				Produkt

		ViaStationID		Viastasjon for billett - kortavlesning				Produkt

		CTAAccountNumber		Kontonr for reisekonto				Produkt		X																												X										X				X				X		X														X						X								X														X		X		X				X				X								X

		DirectionIndicator		Retning				Produkt		X																																																																				X																						X		X

		DistanceCovered		Reiselengde (ved utsjekk eller beregnet fra påstigningssted og billettens gyldighetsområde)				Produkt		X																																														X		X																																								X		X		X														X		X		X						X

		EntryStationID		Angivelse av påstigningsstasjon ved utsjekk				Produkt		X																																														X		X																																										X		X						X								X		X		X

		GeographyID		Geografisk info ved bruk i kjøretøy (brukes normalt ikke)				Produkt		X																																																																																										X		X

		PaymentID		Idtf.  av betalingstransaskjon -  muligkobling til BBS og konto				Produkt		X																																														X																																												X		X						X												X

		ProductContractID		Kortnr + Serienr for produkt				Produkt		X																												X																		X								X				X		X		X		X		X		X						X		X		X						X						X		X						X								X		X		X

		ProductExpiryDate		Utløpsdato for produktet  - reell etter kortavlesning				Produkt		X																																						X								X												X		X		X		X		X		X						X		X		X						X				X		X		X						X								X		X		X						X

		ProductSaleDate		Salgsdato for produktet				Produkt		X																																														X												X										X																X				X		X		X		X				X								X		X		X						X

		ProductSaleDeviceID		DeviceID for produktsalg angir hvor billetten er solgt				Produkt		X																																														X																																												X		X						X								X		X		X

		RouteID		Rute/ linjenummer				Produkt		X																																																X																																				X						X		X						X								X		X		X

		TripID		Identifisering av avgang				Produkt		X																																																X																																				X				X		X		X						X								X		X		X						X

		StaffID		Identifikasjon av selger  (person )				Utstyr		X																																																																																				X														X												X

		StationID		Sted for utførelse av transaksjonen - faktisk avlesning				Utstyr/Kort		X																						X																										X										X		X		X		X		X																		X				X		X		X						X								X		X		X						X

		TransactionMediaLastDeviceID		DeviceID for forrige transaksjon- angir utstyrsID				Utstyr (fra kortet)		X																																																																										X		X		X						X						X		X																		X						X

		TransactionBusinessDate		Regnskapsdato (driftsdøgn) for transaksjonen				Utstyr/Kort		X																																														X										X																												X				X		X		X														X		X		X						X

		Report Date		Dato og klokkeslett for når hendelsen skjedde.				Utstyr/Kort		X																						X																								X		X										X		X		X		X		X																		X						X		X						X								X		X		X						X

		Device id		Serienummer på det enkelte utstyr for den aktuelle transaksjon - hos NSB inkluderer dette en stasjonskode				Utstyr/Kort		X																						X																								X		X										X		X		X		X		X																								X		X						X								X		X		X						X

		Betalingsdato ved fakturering										X																								X		X																		X										X										X																																X												X

		Årsakskode ved billettkontroll		For eksempel snik, forfalskning og lignende								X																																																																																		X

		Kontroll tid		Dato og tidspunkt for utførelsen av kontrollen								X																																																																																		X

		Kontrollsted		Linje/sted / avgang for utførelse av billettkontrollen																																																																																								X		X

		GPS posisjon - mobil		Posisjon til mobiltelefonen ved forespørsel om tjeneste

		Mobilnett posisjonering		Områdebasert posisjon til mobiltelefonen ved forespørsel om tjeneste

		Fergers innsamling og bruk av personopplysninger er ikke fullstendig kartlagt

		Fotnoter:

		1		En tilsvarende unik kode/referanse som gir mulighet for kobling lagres.

		2		Gjelder tilsvarende for utstedelse av ektefellebillett, verdikort - ferger.

		Fargeforklaring;

				Angir hva slags opplysninger som samles inn.

				Feltet må ikke brukes til å samle inn andre opplysningstyper uten at dette er avklart med Datatilsynet.

				Ennå ikke kartlagt, må kartlegges. Datatilsynet følger opp dokumentasjonskrav ihht bokføringsloven.

				Aktiviteter som ikke krever behandling av personopplysninger.
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