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• EU-förordning 

• Ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från 1998 

• Omfattar alla organisationer som hanterar 
personuppgifter 

• Bötesstraff på upp till 20 miljoner euro eller 4 % 
av den globala omsättningen

GDPR
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• Högt ställda krav på dokumentation av 
personuppgiftshantering 

• Uppgiftsminimering 

• Rätten att bli bortglömd 

• GDPR-arbetet ska skötas kontinuerligt

GDPR

https://k-mit.se
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Hur gör  man för att det 
ska fungera i praktiken?
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Vem är jag?
Susanne Kindblad 
VD och grundare av K-mit

• K-mit hanterar våra egna och våra 
kunders personuppgifter

• Har utvecklat ett digitalt kvalitets- och 
miljöledningssystem

• Skickliga jurister och ett IT-
säkerhetsföretag i nätverket

https://k-mit.se
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Personuppgift
Allt som direkt, eller indirekt, kan knytas till en levande fysisk 
person, t.ex. 

• namn, adress och personnummer  

• fotografier och ljudupptagningar 

• IP-nummer 

• ”nicks” som används i ett datorspel eller liknande

https://k-mit.se
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Känsliga personuppgifter
• ras eller etniskt ursprung  

• hälsodata, t.ex. allergier och sjukfrånvaro 

• genetiska och biometriska data 

• religiös eller politisk åskådning 

• medlemskap i fackförbund

https://k-mit.se
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Krypterade personuppgifter
• Även krypterade personuppgifter är enligt GDPR att 

betrakta som personuppgifter

https://k-mit.se
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Laglig grund - behandling av 
personuppgifter är ok ifall:

A. Du har inhämtat samtycke  
B. Behövs för att fullgöra ett avtal 
C. Behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse  
D. Behövs för att skydda grundläggande intressen  
E. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift 

av allmänt intresse eller som myndighetsutövning.  
F. Behandlingen behövs för den 

personuppgiftsansvariges berättigade intressen.

https://k-mit.se
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Samtycke

• Du ska kunna bevisa att samtycke har 
inhämtats 

• Frivilligt 

• Specifikt  

• Otvetydigt  

• Kan när som helst återkallas 

https://k-mit.se
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Personuppgiftsansvariges 
berättigade intressen

•Kräver att du gör en intresseavvägning 

•Kräver att din hantering av data uppfyller 

andra GDPR-kriterier, t.ex. 

uppgiftsminimering, kontinuerliga 

utrensningar, datasäkerhet etc.

https://k-mit.se
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Personuppgifter om barn
• Anses särskilt skyddsvärda 
• Onlinetjänster - vårdnadshavares samtycke 

krävs om barnet är under 13 år (16 år i vissa EU-
länder) 

• Barns personuppgifter kan få behandlas efter 
en intresseavvägning men kräver särskilt skydd.  

• Information till barn ska vara åldersanpassad.

https://k-mit.se
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En personuppgiftssamling är:
En strukturerad samling av personuppgifter 
som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, 
oavsett om samlingen är centraliserad, 
decentraliserad eller spridd på grundval av 
funktionella eller geografiska förhållanden. 

https://k-mit.se
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Exempel på personuppgiftssamlingar
• Kundlistor / CRM 

• Lönesystem 

• E-postlistor 

• Webbplatser 

• Avtal 

• Pärmar med protokoll etc.

• Mobiltelefoner 

• Deltagarlistor  

• Listor över ”leads” 

• Bilder 

• Allergier och matpreferenser 

• Kontaktlistor till anhöriga

https://k-mit.se
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Personuppgiftsansvarig
Normalt den juridiska person (till exempel 
aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den 
myndighet som behandlar personuppgifter i 
sin verksamhet.

https://k-mit.se
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Personuppgiftsbiträde
• Den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning 

• Finns alltid utanför den egna organisationen 

• Kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Om en 
personuppgiftsansvarig till exempel anlitar en servicebyrå 
blir denna ett personuppgiftsbiträde  

• Ett skriftligt avtal måste upprättas

https://k-mit.se
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Dataskyddsombud
En person vars roll är att kontrollera att 
dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen.

https://k-mit.se
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Nyheter i GDPR jämfört med PUL
• Höga böter 

• Missbruksregeln försvinner 

• Ett nytt, rigoröst regelverk för profilering införs 

• Dataportabilitet  

• Tvingande incidentrapportering till Datainspektionen 

• Nya principer vad gäller öppenhet, integritet och 
ansvarsskyldighet

https://k-mit.se
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Var ska man börja och vad bör 
man prioritera?

• Lär dig de lagliga grunderna för att hantera personuppgifter eller ta 
in hjälp  

• Avsätt resurser för att inventera personuppgiftssamlingarna och 
rutinerna kring dessa - hela företaget behöver involveras i arbetet! 

• Håll koll på dina leverantörer - vilka av ditt företags 
personuppgiftssamlingar har de tillgång till? Även om du har gjort en 
gedigen inventering kan en leverantör stjälpa ditt GDPR-arbete 
genom att de har bristfälliga säkerhetsrutiner

https://k-mit.se
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Risk- och konsekvensanalys
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Risk- och konsekvensanalys
• När man identifierar vilka risker som finns går de att förebygga 

• Riskanalysen visar vilken typ av incidenthantering bolaget bör 
ha på plats 

• Riskanalysen är till hjälp när en kravspecifikation ska tas fram 
om man har för avsikt att inhandla nya system eller anlita nya 
leverantörer som kommer i kontakt med de egna 
personuppgiftssamlingarna 

• Affärskritiskt p.g.a. risk för höga bötesbelopp 

https://k-mit.se
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Exempel på höga risker
• Att bolaget inte förstår- eller tar GDPR-lagstiftningen på allvar 

• Att inte ha lagligt stöd för hanteringen av personuppgifter 

• Avsaknad av gemensamma arbetsrutiner på bolaget 

• Att inte ha utsett ett dataskyddsombud om lagen kräver det 

• Avsaknad av dokumentation av GDPR-arbetet 

• Avsaknad av personuppgiftsbiträdesavtal 

• Avsaknad av incidenthanteringsplan 

• Hantering av personuppgifter utan att meddela de registrerade individerna 

• Brist på resurser för att hantera sitt GDPR-arbete 

Vilka är riskerna för din arbetsplats, tror du?

https://k-mit.se
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De registrerades rättigheter
• få tillgång till sina personuppgifter  
• få felaktiga personuppgifter rättade  
• få sina personuppgifter raderade  
• invända mot att personuppgifterna används för 

direktmarknadsföring  
• invända mot att personuppgifterna används för 

automatiserat beslutsfattande och profilering  
• flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

https://k-mit.se
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Rekrytering
•Ok att behandla personuppgifter under 

rekryteringsprocessen 

•Efter avslutad process – rensa 

• Informera om hur länge uppgifterna kommer 
att lagras

https://k-mit.se
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Integritetspolicy
• Informationstext om hur personuppgifter behandlas 

• Ska vara lättillgänglig för intressenter

https://k-mit.se
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Dataskyddspolicy
• Informationstext om hur personuppgifter skyddas 

• Krav på rutiner för incidenthantering

https://k-mit.se
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Rätten att ”bli bortglömd”
Individer har rätt att få sina uppgifter raderad i följande fall: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades in 
för 

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne 
återkallar samtycket 

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde 
motsätter sig att uppgifterna behandlas

https://k-mit.se
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Varför bör styrelsen intressera sig för 
bolagets GDPR-arbete?

• Det ingår i styrelsens kontrollerande funktion 

• Bötesstraff på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den 
globala omsättningen - bolagets ekonomi och fortlevnad 

• För att få leverera till- och/eller samarbeta med annan part 
som efterlever GDPR - bolagets ekonomi och fortlevnad 

• Hjälpa bolaget att se möjligheter och hitta nya strategier 
med anledning av GDPR 👍"# 

https://k-mit.se
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Vid vilka tillfällen bör styrelsen vara extra 
uppmärksam på bolagets GDPR-arbete?
• Den initiala inventeringen av personuppgiftssamlingar 

• Vid samgående, förvärv eller försäljning av bolag 

• Vid framtagande av ny tjänst / produkt i bolaget 

• Vid en digitaliseringsprocess 

• När en ny avdelning eller funktion etableras

https://k-mit.se
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Det viktigaste med GDPR:
• Ha koll personuppgiftssamlingar - syfte, samtycke till hantering och hur länge 

uppgifterna får lagras. Rensa kontinuerligt! 

• Känsliga personuppgifter, lagra aldrig utan samtycke. Du ska kunna visa att du 
vidtagit åtgärder för att undvika spridning 

• Uppgiftsminimering 

• Individens rätt att bli bortglömd 

• Upprätta avtal om du delar personuppgifter eller hanterar någon annans 
insamlade personuppgifter 

• Du ska kunna visa att GDPR-arbetet sköts löpande vid en eventuell kontroll

https://k-mit.se
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Kontinuerligt arbete och 
dokumentation

Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att 
principerna om personuppgiftsbehandling följs och måste 
kunna visa på vilket sätt man följer dem. Det finns flera sätt 
att visa detta, till exempel genom:  
• att ha tydlig information till de registrerade 
• att dokumentera de behandlingar som pågår i 

organisationen och de överväganden man har gjort  
• att ha dokumenterade interna riktlinjer för dataskyddet  
• att ha integritetspolicy och dataskyddspolicy

https://k-mit.se
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Detta har vi löst 
genom Datakollen

https://k-mit.se
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Susanne Kindblad 
VD och grundare av K-mit och Datakollen 

susanne@datakollen.se

TACK!
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