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Syfte:

• Syftet är att vi efter den här timmen ska ha en större förståelse för GDPR

Målet:

• Få en övergripande bild av GDPR

• Förståelse för hur er organisation påverkas

• Åtgärder på kort och lång sikt 



• Molekylärbiolog

• Verksamhetskonsult 

└ Målstyrning

└ IT styrning

└ GDPR

• VD på Olingo
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Vem är jag?



Ämnet…

GDPR

General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen



Agenda

• Agenda

└ Bakgrund

└ Roller

└ Företag/organisationers skyldigheter

└ Den enskildas rättigheter

└ Rapportering, påföljder



Bakgrund

1998 2012 2015 2016 2018
25 maj

1995

2 års anpassning

2017

• Syfte

└ Stärka integritetsskyddet

└ Harmonisering

└ Anpassning till ny teknik

• Omfattar

└ Alla som behandlar personuppgifter inom EU i sin verksamhet



Personuppgifter

• Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person

• En person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning 

till en identifierare

└ Namn

└ Identifikationsnummer

└ Lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer

└ En eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, 

fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

(Artikel 4, pkt 1)



Personuppgifter

namn

IP-adress

adress

foto

arbetsgivare

e-postadress

telefonnummer

DNA

journal

nationalitet

ålder

facklig tillhörighet

anhörig

tatuering

egenskaper

klädstorlek

Fastighetsbeteckning

kundnummer



”…alla som behandlar personuppgifter inom EU”

En åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter eller 
uppsättningar av personuppgifter, 
automatiserat eller ej

• Behandling
└ Insamling
└ Registrering
└ Organisering
└ Strukturering
└ Lagring
└ Bearbetning eller ändring
└ Framtagning
└ Läsning
└ Användning
└ Utlämning genom överföring
└ Spridning eller tillhandahållande 
└ Justering eller sammanförande
└ Begränsning
└ Radering eller förstöring 



Grundläggande principer

• Behandlas för ett uttryckt ändamål
• Minimeras till ändamålet
• Hållas uppdaterade
• Endast under aktuell period
• Tillräckligt skydd
• Ansvarsskyldighet



Laglighet för behandling

• Laglig behandling av personuppgifter
└ Avtal
└ Rättsliga skyldigheter
└ Myndighetsutövning
└ Samtycke (ej kombinerat)
└ Intresseavvägning

Gäller nu även ostrukturerat material



Ansvar

• Personuppgiftsansvarig (PuA) – Juridisk person

└ Som behandlar personuppgifter och bestämmer vad personuppgifterna ska användas till (syfte/ändamål)

• Personuppgiftsbiträde (PuB) - Juridisk person

└ Som behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning

└ Eget ansvar att följa GDPR

• Dataskyddsombud – Roll/person

└ Oberoende

└ Informera och ge råd

└ Övervaka efterlevnad

└ Konsekvensbedömning

└ Samverka med tillsynsmyndigheten



Skyldigheter

• Lämpliga tekniska åtgärder - Datasäkerhet

└ Dataminimering, pseudonymisering, kryptering, programloggning

• Lämpliga organisatoriska åtgärder

└ Obehörig åtkomst, användning, avslöjande, avbrott, ändring, läsning, inspektion, inspelning eller förstörelse

• Register över behandling

• Inte lagra längre än avtalat, och som är lagenligt

• Bevis på efterlevnad



Enskildas rättigheter

• Få information
└ Vem? 

└ Vad? 

└ Ändamål och laglig grund?

└ Hur? - lagringstid, andra mottagare, hantering mm

└ Klagomål till tillsynsmyndighet

└ Rättigheter

• Rätten att…
└ begära uttag (samt dataportabilitet)

└ begära ändring

└ begära lagring

└ bli borttagen (Backuper)

└ göra invändningar

└ motsätta sig profilering

Personuppgiftsbiträde assistera



• Anmälningsprocess/rutin

└ Tillsynsmyndigheten inom 72 timmar

└ Personuppgiftsbiträdet till Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 

└ Den enskilde utan onödigt dröjsmål (om läckan kan leda till diskriminering, id-stöld 
eller finansiella förluster)

Anmälan vid personuppgiftsincidenter

Personuppgifts-
biträde

Personuppgifts-
ansvarig

Tillsyns-
myndigheten

Den enskilde

Vad för typ av incident

Hur många som är påverkade

Kontaktperson (dataskyddsombud)

Konsekvenserna

Åtgärder som vidtagits



Vad kan det bli för påföljder?

• Datainspektionen kräver rättelse

• Administrativa sanktionsavgifter

└ Upp till 20 MEUR eller 4% av global omsättning

• Otillåten personuppgiftsbehandling

• Inte återkopplar till enskilds krav om rättelse, radering eller registerutdrag

└ Myndigheter? 

• Skadestånd



Hur efterleva?

• Var?...

• …hanterar vi vilka personuppgifter?...

• …med vilket syfte?

• Hur efterlever vi våra skyldigheter?

• Hur möter vi individens rättigheter?



Inventering av personuppgifter – som en del i ”ledningssystemet/arkitekturen”

Information

Vilka? Var?Vad?

Varför?

Registerdokumentation

Arbetssätt

Styrning

IT-system

Hur?

Process/ 
verksamhetsöversikt

IT-översikt



Nuläge- och GAP-analys

• Kartlägg informationsflödet av personuppgifter
└ Vilken data samlas in?

└ Vilken data behövs?

└ Vilka verktyg används?

└ Var sparas data och vilka har åtkomst?

└ Hur används data och hur påverkas kunderna?

• GAP- analys

└ Regelefterlevnad mot EU:s dataskyddsförordning



Summering

✓Syfte

✓Relevans

✓Radera

└ Få en övergripande bild av GDPR

└ Förståelse för hur er organisation påverkas

└ Åtgärder på kort och lång sikt 

✓Tillgång/access

✓Skydd

✓Vetskap



Kontaktuppgifter

Regina Rasmanis

regina.rasmani@olingo.se

070-9907740

mailto:regina.rasmani@olingo.se


Bra länkar

Datainspektionens webbsida, Dataskyddsförordningen
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

EU-kommissionens webbsida om dataskydd
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

EU allmän dataskyddsförordning - Innehållsförteckning
http://www.privacy-regulation.eu/sv/

Prenumerera på Datainspektionens pressmeddelanden
http://www.datainspektionen.se/press/

Regeringskansliet – Dataskyddsförordningen
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/02/dir.-201615/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201739/

The Privacy Engineer’s Manifesto – Getting from Policy to Code to QA to Value
Finns gratis PDF att ladda ner

CSC - 20 Critical Security Controls. Rekommenderad uppsättning åtgärder för it-försvar
https://www.sans.org/critical-security-controls

För personal involverad i utveckling av produkter och tjänster, information om Privacy by design.
https://www.privacybydesign.ca/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/inbyggd-integritet-privacy-by-design/

En del av Privacy By Design är Privacy Impact Assessment (PIA) - identifiera integritetsrisker
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf
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