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VAD ÄR GDPR?



EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection
Regulation”, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018 
innebär bland annat hårdare krav på hantering av 
personuppgifter.

– Syfte: att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela 
EU

Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer 
för säker hantering av register samt krav på ansvarig i 
ledningsnivå. 

Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla 
organisationer och branscher som sparar eller på något 
sätt hanterar personlig och känslig information om sina 
anställda eller sina kunder.



Centrala begrepp:
Personuppgift = alla uppgifter som kopplar till en 
identifierad eller identifierbar fysisk person 

Behandling = en åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter (t.ex. registrering, läsning, 
lagring...)

Personuppgiftsbiträde = en person som behandlar
personuppgifter för den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsanvarig = en person måste tillsättas som
ansvarig för registret (FS)



RÄTTIGHETER & 
SKYLDIGHETER?



De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att:

• få tillgång till sina personuppgifter
→ målsman finns i registret

• få felaktiga personuppgifter rättade
→ uppdatera genast
→ se över era rutiner och fundera på hur ni hanterar en 

begäran om rättelse från medlem/målsman?

• få sina personuppgifter raderade
→ se över era rutiner och fundera på hur ni hanterar en 

begäran om avslutat medlemskap?
• invända mot att personuppgifterna används för 
direktmarknadsföring

→ kryss finns att fylla i
→ uppgifterna ges aldrig ut till 3:e part

• flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
→ CV:n

• få ut informtaionen som lagrats
→ görs en sådan begäran elektroniskt, skall informationen 
även delges elektroniskt



På det stora hela kommer de 
registrerade att ha samma rättigheter 
som idag men rättigheterna förstärks i 

och med dataskyddsförordningen.



Ansvaret ligger hos
personuppgiftsansvarig…



…men också hos
personuppgiftsbiträden

Biträden är ansvariga för skador som skett, om de inte följt
lagstiftningen eller de anvisningar som
personuppgiftsansvarig angett.



Hur inhämtar ni tillstånd?

– Tillstånd för lagring av personuppgifter bör finnas. Det
får inte råda någon tvekan om att den registrerade
godkännt lagring av personuppgifter!

Personuppgifter om barn!

– Förordningen inför ett förstärkt skydd för 
personuppgifter för barn (speciellt under 16 år, 
medlemstater kan själv bestämma en lägre
åldersgräns, dock som lägst 13 år). Bör kunna visas att
vårdnadshavarens samtycke har lämnats. 



Missbruk – vad göra?

Alla händelser bör dokumenteras

När incidenten medför risker för medlemmarnas rättigheter
bör händelsen anmälas till myndigheterna inom 72 timmar!

– Vid risk för t.ex. ID-stölder, bedrägerier etc. bör den
registrerade anmälas om incidenten omgående

Staffavgifter: upp till 20 miljoner eller 4% av organisationens
omsättning

Tillräckliga rutiner krävs för att kunna upptäcka, rapportera
och utreda. Fundera över riskerna redan nu (excel listor, 
egna register…) och vem som ansvarar för att anmäla
eventuella incidenter.



TACK!
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