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Vi har ved � ere anledninger skre-
vet om hvor praktisk det er med 
lagring av data i skya. Dropbox 
og SkyDrive er � ne tjenester som 
kan la deg jobbe med sakene dine 
fra hvor det skal være bare du har 
nettilgang. Men en undersøkel-
se som Forbrukerrådet har gjen-
nomført viser at skya er langt fra 
skyfri.

I slutten av januar publiserte rå-
det en undersøkelse av sju av de 
mest populære skytjenestene. 
De har sett nærmere på Dropbox, 
SkyDrive*, iCloud, Google Drive, 
Jottacloud, Spideroak og Sugar 
Sync. 

Forbrukerrådet har gjennom-
gått vilkårene og sett på tre for-
hold: Hvem som eier dataene og 
hvor sikre de er, endring av vilkår 
og sletting av vilkår og tilslutt, per-
sonvern.

Avslutter kontoen
Alle tjenester lar deg forbli eier til 
dataene som du laster opp, men in-
gen gir deg garantier mot datatap. 
SkyDrive og Google Drive som er 
eid av datagigantene Microsoft og 
Google, vil har rett til å bruke data-

Usikker skylagring

ene du laster opp i andre tje-
nester de tilbyr.

De aller � este skylagrings-
tjenester kan avslutte konto-
en din uten grunn. Det er bare 
norske JottaCloud og ameri-
kanske Spideroak som må ha 
en saklig grunn for å avslutte 
en konto.

De aller � este tjenestene 
har plikt til å varsle om end-
ringer i vilkårene. Det er litt 
varierende når de varsler. 
Unntaket er ICloud som er 
drevet av Apple. De kan en-
dre abonnementsvilkårene 
uten å varsle.

Myndighetene får utle-
vert data fra SkyDrive, iClo-

ud, Jottacloud og SugarSync 
uten at du varsles, hvis myn-
dighetene krever det. Bare 
Dropbox og SugarSync lover 
å varsle deg.

Filene dine er private, men 
SkyDrive, iCloud og Google 
Drive tar seg retten til se på 
innholdet. 

Det � nnes mange � ere lag-
ringstjenester enn de sju For-
brukerrådet har sett på. På 
amerikansk Wikipedia er det 
ramset 27, i tillegg kommer 
Jottacloud. a

* Har skiftet navn til OneDri-
ve, men vilkårene er de sam-
me. 
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7. mars
Regjeringen arrangerer semi-
nar om kvinnehelse, arbeids-
liv og aktiv aldring i et likestil-
lingsperspektiv; Oslo.

FNs klimapanels to neste del-
rapporter presenteres på Mil-
jødirektoratets frokostmøte; 
Oslo.

8. mars
Den internasjo-
nale kvinneda-
gen med arran-
gement over hele landet.

10. mars
Fellesforbundet møter NHO-
motparten Norsk Industri til 
det første forhandlingsmøte i 
årets tari� oppgjør.
Regjeringen innleder treda-
gers konferanse om statsbud-
sjettet 2015; Thorbjørnrud.

12. mars
Barnehagedagen, Fagforbun-
det, Utdanningsforbundet og 
Foreldreutvalget markerer da-
gen over hele landet med fo-
kus på kvalitet og bemanning.

13. mars
LO-seminar om arbeidstid og 
helse, med innledere fra Fafo 
og Statens arbeidsmiljøinsti-
tutt; Oslo.

Næringslivets konferanse om 
Internasjonalisering og utvik-
ling med tema «Privat sektor 
som motor for verdiskaping i 
utviklingsland»; Oslo.

17. mars
Oljeindustriens sjuende HMS-
konferanse; Stavanger.

18. mars
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 
NSM, arrangerer Sikkerhetskon-
feranse 2014 om blant annet data-
sikkerhet; Oslo.

20. mars
Prioriteringer i helsetjenesten er 
tema for konferansen Dagens Me-
disin arrangerer; Oslo.


