
Dataskyddsförordningen

Generel Data Protection Regulation

GDPR



Vad är GDPR och vad innebär den? 

• Ny förordning

• Regler om hur man får behandla personuppgifter

• Alla EU:s medlemsländer 

• Ersätter nationella regler

• Börjar gälla den 25 maj 2018



Vad syftar GDPR till? 

• Skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter

• Rätten till privatliv

• Modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995



När och för vem?

• Alla som behandlar personuppgifter 

- själv behandlar

- utför den på uppdrag



Vad innehåller förordningen?

• Rättslig grund 

• Organisationens ansvar

• Ökade rättigheter för individen 

• Ökade krav på IT-system

• Tydligt ändamål

• Krav på anmälan av personuppgiftsincidenter

• Sanktionsavgift och skadestånd/ersättning 



Vad är en personuppgift? 

• All slags information

– Exempel 1 

• Personnummer, namn, adress, foton på personer, 

registreringsnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress 

eller online identifikationer

– Exempel 2

• Personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet



Vad är känsliga personuppgifter? 

• Ras eller etniskt ursprung

• Politiska åsikter

• Religiös eller filosofisk övertygelse

• Medlemskap i en fackförening

• Hälsa

• En persons sexualliv eller sexuella läggning

• Genetiska uppgifter och biometriska uppgifter



Vad är extra skyddsvärda personuppgifter? 

• Personnummer

• Information som omfattas av sekretess eller 

tystnadsplikt

• Vissa uppgifter om ekonomiska förhållanden 

• Omdömen och värderingar av en person

• Provresultat, resultat av personlighetstester och 

annan information som ligger nära den privata 

sfären



Vad är en behandling av personuppgift? 

• Insamling av personuppgifter

• Registrering

• Lagring



• Behandla personuppgifter med stöd av samtycke

• Starkare rätt att förfoga över sina personuppgifter

• Särskilda krav kopplat till individs identitet

Vad skiljer GDPR från PUL? 



1. Registrera      
Draftit

Lag upprätta 
register över 

personuppgifter 
som behandlas

2. Incident
Registrera 
incidenter 
avseende 

personuppgifter

3. Konsekvens
Innan bedömning 

är uppgifter 
nödvändiga att 

registrera

4. PUB-avtal Avtal med 
leverantör

5. Gallring, 
arkiv

Lagringsminimering

6. 
Registerutdrag

Utlämning av 
uppgifter till 
medborgare

7. E-post
I e-post ska ej 

personuppgifter 
förekomma

8. 
Systemsäkerhet

Infoklassning av 
personuppgifter i 

IT-system

9. Behörighet
Styr behörighet 
kopplat till rätt 

person 

10. Samtycke
Frivilligt, specifikt, 
otvetydigt. Förstå 

innebörden.

11. 
Informationsplikt

Individen har rätt 
att få information 
när hens uppgifter 

behandlas

12.Efterlevnad
Uppföljning

Omvänd 
bevisbörda

12 prioriterade områden



Vad händer den 25 maj?



• Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

• E-post

• Samtycke

Prioriterade områden för arbets- och 

företagsenheten  



• Avtal med leverantör

• Styra våra leverantörer

Vad innebär ett PUB-avtal?  



• Personuppgifter i e-post är behandlingar

• Känsliga eller sekretessbelagda uppgifter får inte 

behandlas eller sparas

• Säker digital meddelandehantering

• Styrdokument e-post

Hur hantera e-post?  



• Frivilligt, specifikt och tydligt

• Inventera behandlingar

• Se över om samtycken uppfyller GDPR

Hur hantera samtycke?  



Vill du veta mer?

Dataskyddsreformen

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


FRÅGOR?



TACK!


