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I Am Not A Lawyer!



  

Hovedprinsipper i GDPR
● Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
● Formålsbegrensning
● Dataminimering
● Riktighet
● Lagringsbegrensning
● Integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet
● Ansvarlighet



  

Dataminimering
● Prinsippet om dataminimering innebærer å 

begrense mengden innsamlede 
personopplysninger til det som er 
nødvendig for å realisere formålet med 
innsamlingen. Dersom personopplysninger 
ikke er nødvendige for å oppnå formålet, skal 
man heller ikke samle dem inn.



  



  

Lagringsbegrensning
● Prinsippet om lagringsbegrensning innebærer 

at personopplysninger skal slettes eller 
anonymiseres når de ikke lenger er 
nødvendige for formålet de ble innhentet 
for.



  



  

Når en låner «slettes» i Koha...
● ...overføres alle data til database-tabellen 
deleted_borrowers 

● ...men de vises ikke noe sted
● ...og det finnes ingen verktøy for å ta dem helt 

bort



  

GDPR - hva skjer i Koha?

https://wiki.koha-community.org/wiki/Improve_data_protection_and_patron_privacy

https://wiki.koha-community.org/wiki/Improve_data_protection_and_patron_privacy


  



  

Hva har vi?
● «Privacy» for lånere
● misc/cronjobs/batch_anonymise.pl

– Bare gamle lån i tabellen old_issues

● misc/cronjobs/cleanup_database.pl
– Bug 19008 - More database cleanups
– Men dette dekker fortsatt ikke alle behovene



  

GDPR_Policy + PrivacyPolicyURL
Introdusert i Koha 18.11.

«[GDPR_Policy] enables a GDPR consent form to appear on the OPAC when a 
patron attempts to login. If this preference is set as Enforced then when a 
patron attempts to log into the OPAC a GDPR consent form be presented to 
them. The patron will have to provide consent to the library’s GDPR policy 
before they can gain access to their account details. If the patron does not 
consent to the GDPR policy they will be logged out of their account. If the 
preference is set to Permissive then the patron will be presented with the 
GDPR consent form but they will not be required to give consent to access their 
patron account.»
https://koha-community.org/manual/19.05/en/html/systempreferences.html#gdpr-policy

https://koha-community.org/manual/19.05/en/html/systempreferences.html#gdpr-policy


  



  

Hva trenger vi?
● Verktøy for å oppfylle kravene
● Verktøy som kan hjelpe bibliotekene å 

dokumentere at de oppfyller kravene
● En cronjobb som settes opp på Koha-serveren 

av en leverandør gir veldig lite valgmuligheter 
og innsikt...



  

Forslag...
● En rydde-cronjobb som alltid er aktiv*
● Ett grafisk grensesnitt for å slå på hva som skal 

ryddes og når
– Systempreferanser
– Eget grensesnitt, som inkluderer feedback på om 

ryddingen fungerer

● Bibliotekene må definere behov - og finansiere :-)

* = Ihvertfall om man installerer Koha med Debian-pakkene 



  

«State of GDPR»

En Koha-plugin for å vise hvordan et bibliotek 
ligger an i forhold til sletting og anonymisering av 

data.

Versjon 0.0.1

https://github.com/Libriotech/koha-plugin-stateofgdpr

https://github.com/Libriotech/koha-plugin-stateofgdpr


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Rapporter
● Gir tilgang til alle data som finnes i Koha sin 

database
● Vi burde ha...

– Mulighet for å flagge rapporter som sensitive
– En rettighet for å se sensitive rapporter
– https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20026

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20026


  

Google Analytics?
● Bør vi hjelpe Google å samle inn data om 

brukerne våre?
● Det finnes alternativer

– Matomo: matomo.org



  



  

Spørsmål?

Magnus Enger, Libriotech AS
magnus@libriotech.no

mailto:magnus@libriotech.no
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