I hvilken grad er du
opptatt av personvern?
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Big Data – en ny virkelighet
• 90 prosent av verdens data er
produsert de to siste årene alene
• 247 milliarder eposter daglig
• 193 000 sms’er i minuttet
• 133 millioner blogger
• Fem milliarder mobiltelefoner, og
andelen smarte mobiler øker kraftig
• 80 prosent er ustrukturerte data
Innhenting, sammenstilling og analyse
av strukturerte og ustrukturerte data ..
Se nye sammenhenger – ved hjelp av
rå datakraft
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Hva er Big Data?

Gigantiske mengder digitale data
– fra flere ulike kilder –
som gjøres gjenstand for omfattende analyse
ved hjelp av algoritmer
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BigData: Datamaksimalisering
•

Verdien ligger i dataenes
fremtidige bruksmuligheter

•

Dette utfordrer
personvernprinsippet om
dataminimalisering

•

Slette data = slette penger

Side 63
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Vi må registrere og lagre - treenigheten
Ingeniørene:
– Vi ser de tekniske mulighetene

Markedsførerne og
økonomene:
– vi ser de økonomiske og
markedsmessige mulighetene

revisorene og arkivarene:
Vi må registrere, og beholde,
dataene for kontrolldokumentasjons- og historiske
formål

BigData: Farvel anonymitet?
• Big Data = økt risiko for
reidentifisering
• Anonymisering som
metode for å redusere
personvernulemper blir
mindre virkningsfull.
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BigData: ”Nedkjølingseffekt”
• Vil vi legge bånd på oss
når vi ikke vet hvordan
dataene vi legger igjen
kan bli brukt i fremtiden?

28.05.2014

Side 68
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Er det enkelte ting du har unnlatt å gjøre nettopp fordi du er
usikker på hvordan opplysningene kan blir brukt senere?
Nei, har ikke gjort noen av disse aktivitetene

37%

Meldt deg ut av et sosialt nettsamfunn

12%

Unnlatt å informere om kritikkverdige forhold
fordi det kan bli knyttet til deg som informant

9%

Betalt kontant istedenfor å bruke kort der
varekjøpene blir registrert

19%

Heller tatt en muntlig samtale enn å
kommunisere elektronisk (f.eks. SMS, e-post,
chat)

26%

Unnlatt å skrive under på et
opprop/støttekampanje fordi det kan bli lagt ut
på nett

26%

Unnlatt å gjennomføre et kjøp

28%

Unnlatt å foreta et søk (av en person, begrep,
ting) på nett
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Tegn til nedkjøling etter Snowden
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Datatilsynet
Ove Skåra
Informasjonsdirektør
Tlf 22396930
Mobil 917 917 97
Epost osk@datatilsynet.no
www.datatilsynet.no
Twitter.com/datatilsynet
www.personvernbloggen.no
Husk å abonnere på nyhetsbrevene fra Datatilsynet
og personvernbloggen!
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