
Dropbox' 
reise til 
GDPR-
samsvar



Introduksjon
Personvernforordningen (GDPR) en forordning fra Den 
europeiske union som harmoniserer rammeverket for 
håndtering av personopplysninger i EU, trådte i kraft 25. 
mai 2018.

Siden forordningen trådte i kraft, har kundene våre i 
økende grad fokusert på implikasjonene i virkelighetens 
verden av det nye europeiske rammeverket for 
databeskyttelse.

Hos Dropbox er vi forberedt på GDPR. Basert på 
tilbakemeldinger fra kunder, har vi bestemt oss for å 
dele litt av reisen vår med deg.
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H v a  G D P R  b e t yr  f o r  
D r o p b o x
Tillit er grunnlaget for det forholdet vi har med flere millioner 
mennesker og bedrifter over hele verden. Vi setter pris på 
tiltroen du gir oss, og tar ansvaret for å beskytte dataene dine 
på alvor.

Hos Dropbox er  s ikkerheten  og 
personvernet  t i l  da taene  d ine  vår  
høyeste  pr ior i te t :

• Vi har et dedikert sikkerhetsteam som bruker spesialverktøy 
og tekniske fremgangsmåter som er tilgjengelige for å utvikle 
og vedlikeholde Dropbox, og vi har implementert flere 
sikkerhetsnivåer for å beskytte og sikkerhetskopiere filene 
dine.

• Våre sikkerhetspraksis oppfyller de mest aksepterte 
standarder og og forordninger som ISO 27001, ISO 27017, 
ISO 27018, HIPPA / HITECH, Tyskland BSI C5 og SOC 1, 2 
og 3. Uavhengige tredjepartsrevisorer tester våre kontroller 
og avgir rapporter og meninger.

• Mer informasjon om standardene som vi overholder og 
hvordan vi verifiserer vår sikkerhetspraksis, er 
tilgjengelig på vår nettsiden for samsvar.

• Vår hviteboken om sikkerhet for Dropbox Business beskriver i 
detalj alle aspekter av vår tilnærming til sikkerhet (infrastruktur, 
nettverk, applikasjon, fysisk, informasjon osv.).
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https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
http://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__nb_NO.pdf


Vi  h a r  e n  s t e r k  m e r i t t l i s t e  
p å  d a t a b e s k yt t e l s e :

• Dropbox setter den høyeste viktighetsgraden på personvern, 
og har lang erfaring med å overholde samsvar - for eksempel 
var vi en av de første leverandørene av nettskytjeneste til å 
oppnå ISO 27018 — den internasjonalt anerkjente 
standarden for ledende praksis for personvern i nettskyen og 
databeskyttelse.

• Vi har dedikerte personverneksperter som designer og 
vedlikeholder personvernprogrammet og retningslinjene våre 
for å beskytte dataene dine i tråd med kravene i GDPR.

• Dropbox inkluderer sterke avtaleforpliktelser i sine avtaler med 
forretningskundene våre. Forretningskundeavtalene våre 
innlemmer EU-modellkontraktklausuler og vi er sertifisert under 
EU-USAs Privacy Shield Framework. Dette betyr at det er 
ytterligere juridisk beskyttelse og ekstern overvåking angående 
innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger 
overført fra Den europeiske union til USA.
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https://blogs.dropbox.com/business/2015/05/dropbox-for-business-iso-27018/


Hvordan Dropbox 
forberedte seg på GDPR
Gitt dette sterke grunnlaget, ser Dropbox GDPR-samsvar som en 
inkrementell utvikling på toppen av vår eksisterende praksis og 
kontroller, snarere enn en revolusjon i måten vi behandler 
personopplysninger på. 

Dropbox' reise til overholdelse begynte så snart forordningen ble 
vedtatt i 2016. Vårt første skritt var å danne et tverrfunksjonelt 
team av databeskyttelsespesialister bestående av juridisk 
rådgiver, og fagpersoner på overholdelse og sikkerhet, produkt-
og infrastrukturingeniører, fra begge sider av Atlanteren for å 
spesifikt analysere og møte de nye kravene til GDPR.

Neste trinn var å evaluere vår nåværende sikkerhets- og 
databeskyttelsespraksis og GDPR-beredskapsnivåer. Dette 
innebar å utføre en fullstendig og detaljert gap-vurdering av GDPR og 
den siste medfølgende veiledning, fastsette hvilke områder som gjaldt 
for Dropbox, og deretter vurdere om vår nåværende praksis enten 
oppfylte kravene som beskrevet eller trengte iterasjon for fullt ut å 
oppfylle kravene.

Vårt neste trinn var å utføre en fullstendig og detaljert 
evaluering av våre aktiviteter for behandling av 
personopplysninger. Denne øvelsen er noen ganger referert til 
som "datakartlegging". Faktisk sporer denne datakartleggingen 
livssyklusen til personopplysninger gjennom systemene våre, fra 
innsamling fra brukeren helt til sletting og destruksjon.
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Vi utviklet på våre eksisterende interne prosesser og 
prosedyrer for å sikre at vi oppfyller 
ansvarlighetsprinsippene under GDPR-kravene. Dette er 
viktig ettersom GDPR setter et økt fokus på å dokumentere 
beslutninger og praksis som påvirker personopplysninger.

Med vårt etablerte ekspertteam og med en gap-vurdering for 
GDPR og utført datakartlegging, implementerte Dropbox 
trinn og prosessutviklinger for å sikre at vi kan overholde 
GDPR fullt ut innen mai 2018. 
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