
Oversikt over alternative verktøy for å dekke 

behov innen personvernloven GDPR
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� Oversikt over GDPR-kravene
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GDPR-kravene

� Spørsmål og svar



Introduksjon

� Sariba samarbeider med flere partnere for å levere smarte 

verktøy for å løse de ulike kundenes behov innen bl.a. GDPR

� Våre partnere har utviklet flere produkter for å løse kundenes 

behov relatert til GDPR og vi er stolte av å samarbeide med 

dem



Agenda

� Velkommen og kort introduksjon

� Oversikt over GDPROversikt over GDPROversikt over GDPROversikt over GDPR----kravenekravenekravenekravene

� Oversikt og sammenligning over alternative verktøy for de ulike 

GDPR-kravene

� Spørsmål og svar



Kjapp påminnelse – hva krever GDPR?

• Regler om hva som er lov – og ikke lov
– Krav til behandlingsgrunnlag/«hjemmel»
– Dataminimeringsprinsipp – hva er nødvendig?
– Tilgangsbegrensning
– Krav til sletting
– Plikt til å informere/gi innsyn

• Krav til dokumentasjon:
– Skal kunne påvise at overholder loven
– Beskrive hva som gjøres, og angi formålet/hvorfor
– Retningslinjer/policies
– Databehandleravtaler og avtaler om overføring til utlandet

• Sikkerhetstiltak basert på risikovurdering
– Krav til konfidensialitet, integritet og riktighet
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Særlig om personvern og HR

• «Alminnelig» bruk av personopplysninger tillatt
– Men informer de ansatte
– Husk å begrense tilgangen
– Ha sikkerhetstiltak på plass

• Vær forsiktig med opplysninger om helse, fagforeningsmedlemskap og straffbare forhold

• Vær forsiktig med kontrolltiltak/overvåkning

• Pass særlig på ansattes e-post:
– Begrenset adgang
– Plikt til å slette konto ved opphør

torsdag 24. oktober 2019
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Hvordan få orden på alt dette?

• Må kartlegge hva som gjøres
– Behov for endringer?

• Vedta og innføre rutiner og regler

• Utarbeide dokumentasjon

• Slå sammen alle prosessene i en? Personvernhåndbok

torsdag 24. oktober 2019
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Agenda
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� Spørsmål og svar
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I Successfactors er det innebygget en god del 

funksjonalitet for GDPR

Lite behov for tilleggsverktøy unntatt for 

personalarkiv

Successfactors



SAP Lifecycle Management kan benyttes til å slette 

data etter en utløpsperiode basert på regler for ulike 

arkiveringsobjekter

Det er ikke knyttet lisenser til SAP Lifecycle 

Management så fremt verktøyet kun benyttes til 

GDPR formål

Holder orden på at man ikke kan endre eller 

vedlikeholde data for perioder man har slettet data i

Arkiveringsobjekter og utløpsregler må defineres og 

settes opp

Muligheter for å blokkere tilgang til data

SAP sin GDPR Suite: SAP ILM



SAP Lifecycle Management er et nyttig verktøy spesielt der man har tatt i bruk mer 

av SAP enn bare SAP HCM. Eksempel på knytninger rundt en ekstern person:

SAP sin GDPR Suite: SAP ILM



Det settes opp sekvenser for å sletting av data i de ulike prosessene

SAP sin GDPR Suite: SAP ILM



For at prosjektet skal bli vellykket er det en fordel med erfaring med oppsettet i forhold 

til GDPR

Utfordringer i prosjektene

• Det mangler kunnskap/dokumentasjon om hvordan prosessene virker i SAP end2end

• Bedriftsstrukturen når det gjelder hvem som har ansvar for GDPR er ofte uklar når 

det kommer til forretningsprosesser i SAP

• Hvilke ILM objekter skal brukes for sletting og i hvilken sekvens

• Når og hvilke data bli slettet når ut i fra selskapets perspektiv

ILM prosjektene kan derfor ta lang tid og være dyre dersom man ikke får bistand til å ta 

de riktige valgene, og man ikke har med de riktige beslutningstakerne i prosjektene

SAP sin GDPR Suite: SAP ILM



EPI-USE Labs tilbyr ulike produkter for å sikre etterlevelse av GDPR. Disse er samlet i Data 

Privacy Suite og er nyttige verktøy spesielt der man har tatt i bruk mer av SAP enn bare SAP 

HCM

• GDPR verktøyene

– Data Disclose (avsløre hvor sensitiv data finnes, sende rapport til den som ønsker innsikt i sine data)

– Data Redact (anonymiserer og/eller sletter data)

– Data Retain (administrerer regler for hvor lenge data oppbevares og sender deretter records til Data Redact )

På tvers av ERP, CRM, SRM, GTS, BW, SCM, NW 

(HANA compatible og API til systemer utenfor ABAP stack)

EPI-USE Labs GDPR Suite: På tvers av SAP og  SuccessFactors 



Place image here

DATA PRIVACY SUITE
Data Disclose, Data Redact, Data Retain

Data Disclose, Data Redact and Data Retain are built on a solid foundation 

of existing technology and Intellectual Property, certified by SAP. Our Data Privacy Suite leverages 

our industry-leading Data Sync Manager Product Suite™ which offers a semantic understanding of 

your SAP environment and provides data sub-setting and secure rule-based masking capabilities.



Place image here

DATA DISCLOSE
Leveraging trusted technology

Article 15 of the GDPR addresses the Right of Access.  Data Disclose lets you instantly search an 

SAP landscape to locate, retrieve and present a subject’s 

data footprint with an encrypted PDF download.

Benefits:

Automated, fast search across all ABAP systems (ERP, CRM, HCM, SRM, BE) 

including non-SAP systems via predefined APIs.



Place image here

DATA REDACT
Leveraging trusted technology

Article 17 of the GDPR indicates that individuals have the Right to Erasure (Right to be Forgotten). 

Data Redact lets you intelligently alter or clear sensitive or personally identifiable data in SAP 

systems without removing the complete record, while ensuring referential integrity is not at risk.

Benefits:

Reporting of non-sensitive data is not affected. Comply with legislation requiring the removal of 

data, without costly archiving or custom deletion solutions. 



Place image here

DATA RETAIN
Leveraging trusted technology

Proactively find data subjects for redaction based on a set of flexible rules which can be 

automatically scheduled or run manually, based on your compliance needs.

Benefits:

Keep your systems compliant and get ahead of erasure requests with a 

standard policy response.



Place image here
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Project variables

● All requirements signed off – or work in 
progress?

● Phased approach (may start with HR?)
● System landscape or just 1 system ?
● 1 or more types of data (HR, business partner, 

vendor, customer, person) ?
● Disclose and/or Redact and/or Retain ?

Different variables that effekt the project scope and 

timeline
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Logg for behandling av data 

• Logg for behandling av data kan settes opp for å registrere alle endringer, sletting og registreringer i 

systemet på best type informasjon (program RPUAUD00)

• Det kan loggføres hvem som ser på bestemt type informasjon i systemet og det kan også loggføre alt en 

bruker gjør i systemet
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Ulike dokumenthåndteringssystem tilgjengelig

Det finnes ulike dokumenthåndteringssystem tilgjengelig som har

integrasjon med SAP

• Digital Personnel File (DPF)

• OpenText Employee File Management

• Peopledoc



Digitalt personalarkiv i SAP (DPF)

Fordeler og ulemper:

• Fordeler

– Produktet er inkludert i SAP

– Ingen ekstra lisenskostnad

– Ingen ekstra integrasjon

– Relativt lett og raskt å implementere

– Godkjenningsprosess kan implementeres

– Automatisk lagring av personaldokumenter, 

basert på HR hendelser, kan implementeres

– Ansattdata og rollekonsept kan gjenbrukes

– Benyttet av en rekke norske kunder*

• Ulemper

– Ikke SF/Mobile kompatibel

– Ingen søkemulighet i dokument innhold

– Potensielle begrensninger i tilfelle ønske om 

ombygging av mappestrukturen

– Utløpsdato på dokumentene må settes per 

dokument



OpenText Employee File Management

Fordeler og ulemper:

• Fordeler:

– SAP ECC/SF/Mobile kompatibel

– Dokumenthåndteringssystem for alle 

forretningsprosesser, ikke bare HR

– Tilnærmet sømløs integrasjon til SAP 

ECC

– Komplett 

dokumenthåndteringssystem

• Ulemper

– Ekstra lisenskostnader

– Noe behov for integrasjon 



PeopleDoc – personalarkiv (skyløsning)

• Fordeler

– SAP ECC/SF kompatibel

– Spesialisert seg på HR 

dokumentlagring

– Lagrer dokumenter på ansatt og 

organisasjonsnivå

– Utløpsdato på dokumentene settes 

i forhold til type dokument

• Ulemper

– Ekstra lisens kostnader

– Noe behov for integrasjon
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Oversikt over personalopplysningene

� Diverse standard SAP rapporter kan gi oversikt over personalopplysningene i 

systemet inkludert spørringer

� Det finnes også verktøy for å bistå med denne oppgaven som f.eks. vår 

partner 2BMs verktøy «Data Discovery Tool» som kan gjøre oppgaven 

enklere 

� Vær obs på at personopplysninger ikke bare finnes i SAP HR og 

Successfactors, men også i SAP FI, SRM, CRM og BW



Included in Data Discovery Tool

� +1.000 tables from all modules are included

� Data elements and domains can be included

� All own developed tables included

� All fields from standard and own developed tables analyzed

� Total number of registrations for each field is documented

� Total number of rows for each table in documented

� ILM/Archive object pr. table identified

� Standard deletion program pr. table identified



Data Discovery Tool

� Eksempel



Data Discovery Tool

�Hva verktøyet kan brukes til



Konklusjoner fra data-analyser ved bruk av verktøyet

Verktøyet kan brukes for  

å vurdere risiko i ulike 

system på ulike 

dimensjoner
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Erfaringer prosjekter for sletting av data I SAP

• Alle kundene ønsker å slette data til lavest mulig kost

• De fleste kundene har en risikobasert vinkling

• Sletting av data er et nytt tankesett og det tar tid å forstå implikasjonene

• Når sletting skal utføres i produktive system er det behov for grundige test senarioer fordi man må være 

helt sikker før man sletter dataene

• Det er mange hensyn å ta og mange komplekse regler for hvem som skal se dataene og hvor lenge

• I de fleste tilfellene er det lovverket (antall år dataene skal være tilgjengelig) som er den generelle og 

mest førende regelen, men bedriftene kan ha ulike behov



Employee Deletion Tool

� Når kan og skal personaldata slettes?



Ulike slettemetoder for HR data

SAP System VersionSAP System VersionSAP System VersionSAP System Version Partial DeletionPartial DeletionPartial DeletionPartial Deletion

Deletion ProgramsDeletion ProgramsDeletion ProgramsDeletion Programs All No

SAP ILMSAP ILMSAP ILMSAP ILM New Yes

AnonymizationDeletion programs
(RPUDELPP / 2BM Employee Deletion)  

SAP ILM 



Velg din måte å slette data på

Manual Automatic/Semi-Automatic

Procedures and resources in place to 

delete/anonymize data “by hand” with standard 

transactions and own created programs

Configuration and heavy tests before total automation

Need to be a repetitive exercise when data is “out of 

retention”

Data are deleted automatically when end of retention 

has been achieved.

Cheaper initial cost to start delete data, can be costly 

in the long run

Higher initial cost to configure and test the deletion 

method –low operating cost compared to manual

Resources for running the procedures Background jobs for deleting data

Using standard deletion transactions, overwriting and 

own Z-deletion programs

Using SAP standard and best practice tool for block 

and deletion, ILM 

For customer with small amount of personal data For customers with large amount of personal data

Manual deletion could still be suitable for some data



Sletteprogram i SAP standard (RPUDELPP)

Functionality

• The program runs in 2 steps.

– Request Deletion

– Perform Destruction

• Own developed tables are not deleted as standard

– Can be extended by Business Add Ins (BADIs)

• Runs 1 employee deletion at a Time

– Can be extended by LSMW to delete a set of employees

• In some cases need for manual deletion or z-programming

Process

• List of all employees to be deleted

• List of all Z-tables that are deleted by RPUDELPP –Manual deletion or 

BADIs

• Start deleting Employees



Sletteprogram for HR data

� EmployeeEmployeeEmployeeEmployee DeletionDeletionDeletionDeletion ToolToolToolTool er et program utviklet av vår partner 

2BM og er et sletteprogram for HR data basert på standard SAP 

sletteprogram (RPUDELPP) som kan kjøres for en og en ansatt

� Programmet sletter en person fullt og helt fra systemet 

inkludert egenutviklede tabeller



� Programmet

Employee Deletion Tool



� Ulike krav for sletting av ulike ansatte avhengig av bedriftens retningslinjer

� Programmet settes opp med ulike parametere for sletting av ansatte i 

henhold til kundens retningslinjer

Employee Deletion Tool
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Tilgang til data

• Roller og autorisasjoner vil bestemme hvem 

som ser hvilke data i systemet



HR Data Protection Control

• Sariba har utviklet en løsning som kan 

differensiere tilgjengeligheten på persondata 

ut i fra den brukerens rolle slik at roller innen 

f.eks. HR og lønn kan se eldre persondata enn 

f.eks. Leder/Ansatte

• Dette sikrer at kun de rollene som har tilgang 

til eldre persondata i henhold kundens 

retningslinjer for personvern, får se 

informasjonen



HR Data Protection Control

• Begrenser tilgang til persondata i SAP HR basert på ansettelsesstatus, og eventuelt på 

infotyper ut i fra hvor gamle dataene er

– Sjekker sluttdato per registrerte post i infotype/deltype

• Understøtter din bedrifts interne regelverk og/eller GDPR basert på ansettelsesstatus 

og tidsavhengig tilgang

• Setter begrensninger for hva du, din HR-avdeling og/eller dine Ansatte har tilgang til å 

se av data via en ekstra autorisasjonskontroll

• HR-administratorer kan holdes utenfor kontrollene

– Rollebasert (nye eller eksisterende roller)

• Kontrollene kommer i tillegg til ditt autorisasjonskonsept



HR Data Protection Control

• Kontrollene baseres på SAP Standard Business 

Add Ins (BAdI)

– HRPAD00AUTH_CHECK - HR: Authorization Check

• Oppsett av bedriftens regler for persondataene 

gjøres i egenutviklet tabell

• Begrensninger:

– Kontrollene gjelder ikke for databrowsere i

SAP (SE16/SE16N)

– Autorisasjons objekt P_ABAP kan skape

utfordringer for autorisasjonskontrollen

• Bør identifiseres og analyseres



Tabellen settes opp i henhold til bedriftens regelverk

Egen tabell for ekstra kontroller

Land Ansattstatus Infotype Deltype

Begrens tilgang

X dager Unntak for rolle 1 Unntak for rolle 2

20 Terminated 0002 * 31 ZHR_GDPR_ADMIN ZHR_PAYROLL_ADMIN

20 Terminated 0006 * ZHR_GDPR_ADMIN ZHR_PAYROLL_ADMIN

20 Terminated 0008 * ZHR_GDPR_ADMIN ZHR_PAYROLL_ADMIN

20 Terminated 0009 * ZHR_GDPR_ADMIN ZHR_PAYROLL_ADMIN

20 Terminated 0021 * ZHR_GDPR_ADMIN

20 Terminated 0024 * ZHR_GDPR_ADMIN ZHR_PAYROLL_ADMIN

20 Active 0006 * 365 ZHR_GDPR_ADMIN ZHR_PAYROLL_ADMIN

20 Active 0021 * 365 ZHR_GDPR_ADMIN

Begrens tilgang til personaldata som er eldre enn 31 dager, 

når en ansatt er terminert

Begrens tilgang til bankdetaljer umiddelbart etter at en ansatt er

terminert

Begrens tilgang til adresser som er eldre enn 365 dager for aktive

ansatte



Mer informasjon?

Kontakt:

Marita Johansen

Sariba Consulting

marita.johansen@sariba.com

+47 993 995 86


