
Referat/stikkord fra Microsoft sin 
presentasjon 
 

Fra Microsoft møtte vi Ole Tom Seierstad og Sigmund Monsen. Deres GDPR-presentasjon gikk mye 

på hvordan man kan sikre informasjon i skyløsninger, og hovedbudskapet var at en rett konfigurert 

skyløsning sannsynlig vis er vel så sikker som en egen-driftet løsning. 

Noen punkter fra presentasjonen, der de presenterte Microsoft sin sky (Azure) i relasjon til sikkerhet 

og GDPR: 

- Microsoft som teknisk databehandler har ikke innsyn i personopplysningene, da all 

informasjon ligger kryptert når det er ferdig lagret (på engelsk: «at rest»). 

- Det finnes mange forskjellige standarder for sertifisering av skyløsninger. Ofte er det kun små 

forskjeller mellom de forskjellige sertifiseringene. Fordelen med en sertifisert løsning er 

(blant annet) at det da kan henvises til standarden når vi som dataansvarlige skal skrive 

GDPR-dokumentasjon. 

- Det er mange trusler mot datasikkerhet, men den desidert største trusselen er egne ansatte. 

Da ikke nødvendigvis de som gjør ting med vilje, men de som (ufrivillig) klikker på en lenke 

eller rett og slett blir lurt. 

- Det å bytte passord hver måned / hver tredje måned vil normalt øke risikoen, da det ofte får 

brukere til å anvende enklere passord og lage seg et system. Bruk gjerne en passord-

generator og sett Windows til å logge på med ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk, pin-kode 

eller slikt. 

- Microsoft har nå all informasjon i skyen, og deres «bedriftsnett» er Internett. 

- Merk dokumenter med informasjon om sikkerhetskrav. Office 365 / Sharepoint er én av flere 

løsninger som støtter slik merking, som da er søkbar i ettertid. På samme måten kan man 

også merke dokumenter som inneholder personinformasjon. Det ble vist hvordan dette er 

integrert i Office-pakken. 

- Det er vi som dataansvarlige som så må lage regler for hvordan dokumenter, basert på 

merking og annen info, skal behandles og oppbevares. (Regler kan da for eksempel være 

utvidet logging, krav om to-faktor autentisering, at dokumenter får strengere 

tilgangskontroll, at det kommer advarsel om de legges inn som vedlegg til epost og så 

videre.) 

- Relatert direkte til GDPR anbefaler Microsoft kort fortalt følgende fire steg: 

o Først må du finne ut hva du har av personinformasjon og hvor denne er lagret. 

o Deretter må du finne ut hvordan personinformasjonen blir brukt. 

o Først da kan du si noe om hvordan du skal beskytte personinformasjonen, samt 

beskrive hva du må gjøre når noe skjer (sikkerhetsbrudd). 

o Når alt det er dokumentert, må du løpende oppdatere dokumentasjonen og 

utarbeide rapporter basert på logging og annen løpende informasjon. 


