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Ändamål med ”Gilla”-knappen:
optimera reklamen för sina produkter
(= kommersiella syften)

Ändamål insamlingen:
Kommersiella syften



Vem är personuppgiftsansvarig?







Agenda
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Agenda

• Sociala medier

• Konsekvensbedömning (igen) och

• Era handlingsplaner
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Vi behöver stöd/riktlinjer hur vi ska agera kring personuppgifter i sociala 
medier.

Vad får vi publicera och vad får vi inte? 

Vilka tillstånd behöver vi om vi väljer att publicera en personuppgift? 

Kan vi använda Youtube för våra filmer/fullmäktigesändningar? 

Vad krävs för att anställdas och medborgares ansikten/röst får förekomma 
i videosamtalstjänster som Teams och andra liknande som har servrar i 
USA?



”Sociala medier”
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”Sociala medier”

1.

2.

3.
GDPR
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”Sociala medier” affärsmodell/ändamål
”Kärnan i den digitala ekonomin är att samla in och använda sig av rika 
mängder personuppgifter, oftast insamlade via gratistjänster för 
användarna. Att samla in demografisk information, internetbeteende, 
kontaktnät, köpmönster med mera från användarna ligger till grund för det 
monetära värde som plattformen ger. […]

Cit: Monica Wendelby på JP Infonet om boken ”Plattformssamhället: Den digitala utvecklingens politik, 
innovation och reglering” (Redaktörer Jonas Andersson Schwarz och Stefan Larsson, Fores, 2019, s. 9)

GDPR



Ändamål med ”Gilla”-knappen:
optimera reklamen för sina produkter
(= kommersiella syften)

Ändamål insamlingen:
Kommersiella syften

Genom att integrera Gilla-knappen på sin webbplats har Fashion ID ett väsentligt inflytande på insamlingen och 
översändandet av webbplatsbesökarnas personuppgifter till förmån för tjänsteleverantören Facebook Ireland, 
som utan denna plug-in inte skulle vara möjlig.



Ändamål? Ändamål insamlingen:
Kommersiella syften

?



Checklista för sociala medier

• Vad har vi för ändamål? Dokumentera.

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.
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Finns det stöd i Kommunallagen eller annan lag för ändamålet?
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Om nödvändighet

https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/ (2021-02-17)

https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/
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Skellefteå kommun 

Kommunen: Datainspektionen:

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Mål: 20577-19

Laglig grund för projektet med ansiktsigenkänning 
är 
• förvaltningslagens krav på en effektiv 

ärendehantering, 
• skollagens krav på åtgärder vid frånvaro samt 
• skyldigheten för gymnasieskolorna att 

rapportera ogiltig frånvaro till Centrala 
studiemedelsnämnden (CSN).

• Samtycke ej tillämpligt (beroendeställning)
• Skolplikt + rektors skyldighet att underrätta 

vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro (15 kap. 
16 § Skollagen) = uppgift av allmänt intresse

• Laglig grund för att administrera elevers 
närvaro i skolan

• Ej laglig grund för administration genom 
behandling på mer integritetskänsliga sätt



010203-0405

Nödvändigt tillvägagångssätt?

• Kan ändamålet uppfyllas på annat vis? 

Exempel: KFH behandlar personuppgifter på sin Facebooksida i syfte (ändamål) 
att informera om verksamheten. Kan inte KFH informera på andra vis?

- På hemsidan?
- Via brev/mail?
- I ett pappersutskick?
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Laglig grund - när krävs det samtycke?

• Finns det någon annan rättslig grund som är tillämplig?
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Samtycke (enligt GDPR)

Viljeyttring som är:

• Frivillig
• Specifik
• Informerad
• Otvetydig

Samtycken ska enkelt kunna återkallas.
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Samtycke (enligt GDPR)

… ska inte sammanblandas med andra slags samtycken.
… utgör inte en avtalsrättslig accept.

Samtycke  enligt GDPR avser medgivande till personuppgiftsbehandling enligt de 
ändamål och den information som givits vid tidpunkten för samtycket och utgör 
en laglig grund för behandling.
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HR-system
Ändamål

Administration

Rekrytering

Kompetensdatabas

Fackligt

Anställning
Avtal

Allmänintresse

Samtycke

Samtycke

Rättslig förpliktelse

Laglig grund enligt art. 6

Laglig grund enligt art. 9
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Barns samtycke

Barn har yttrande- och informationsfrihet och rätt till självbestämmande.

Om barnet uppnått en ålder där det själv förstår innebörden och konsekvenserna 
av ett samtycke har barnet rätt att samtycka på egen hand.

Ungefärlig ålder för det är enligt IMY när barnet är 15 år.

Om PUA tillhandahåller informationssamhällets tjänster direkt till ett barn så kan 
barnet själv samtycka till personuppgiftsbehandlingen vid 13 års ålder (DSL).
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…om samtycket är frivilligt (?)

Maktobalans påverkar frivilligheten.

• Vuxen – barn 
• Skola – elev
• Vårdinrättning – brukare
• Beslutsfattare – enskild
• Offentlig institution – medborgare
• Arbetsgivare – arbetstagare



Checklista för sociala medier

• Vad har vi för ändamål? Dokumentera.

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.

• Nödvändig behandling (och nödvändigt tillvägagångssätt) eller samtycke.

• Samtycken ska vara frivilliga, specifika, informerade (enligt art. 7.3, 12 och 13) och 
otvetydiga, samt kunna återkallas.
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Övriga dataskyddsprinciper



Checklista för sociala medier

• Vad har vi för ändamål? Dokumentera.

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.

• Nödvändig behandling (och nödvändigt tillvägagångssätt) eller samtycke.

• Samtycken ska vara frivilliga, specifika, informerade (enligt art. 7.3, 12 och 13) och 
otvetydiga, samt kunna återkallas.

• Iaktta övriga dataskyddsprinciper (art. 5)



Tredjelandsöverföringar

• Särskilt lagstöd krävs för överföringar av personuppgifter (art. 45)

• Överföringar är inte enbart lagring, utan även åtkomst (support, funktioner)

• Särskilda svårigheter i förhållande till USA, vars rättsordning inte bedömts leva 
upp till kraven på rättigheter enligt GDPR (Schrems II-domen)
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Checklista för sociala medier
• Vad har vi för ändamål? Dokumentera.

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.

• Nödvändig behandling (och nödvändigt tillvägagångssätt) eller samtycke.

• Samtycken ska vara frivilliga, specifika, informerade (enligt art. 7.3, 12 och 13) och 
otvetydiga, samt kunna återkallas.

• Iaktta övriga dataskyddsprinciper (art. 5)

• Se till att tredjelandsöverföringars inte görs – eller att det finns lagstöd för 
överföringen (enligt kap. V)
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Journalistundantaget

Rätten till privatliv
Art. 8 EKMR Rätten till yttrandefrihet

Art. 10 EKMR
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Journalistundantaget
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
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Youtubemålet

EU-domstolen 2019-02-14, mål C-345/17

”Uteslutande för journalistiska ändamål” 
innebär att behandlingen endast får syfta till att sprida 
information, åsikter eller idéer till allmänheten.

Avgörande om det funnits andra bakomliggande 
ändamål.
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Journalistiska ändamål

”att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten” oberoende 
av medium (EU C-73-07)

”att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av 
betydelse för allmänheten” (NJA 2001 s. 409)

Vidsträckt begrepp!

…MEN Yttrandefriheten ska alltid vägas mot rätten till privatliv.
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Krävs ett utgivningsbevis?
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Krävs ett utgivningsbevis?

Journalistundantaget i DSL (GDPR) gäller även utanför det 
grundlagsskyddade området. 



Checklista för sociala medier
• Vad har vi för ändamål? Dokumentera. Journalistiska, konstnärliga?

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.

• Nödvändig behandling (och nödvändigt tillvägagångssätt) eller samtycke.

• Samtycken ska vara frivilliga, specifika, informerade (enligt art. 7.3, 12 och 13) och 
otvetydiga, samt kunna återkallas.

• Iaktta övriga dataskyddsprinciper (art. 5)

• Se till att tredjelandsöverföringars inte görs – eller att det finns lagstöd för 
överföringen (enligt kap. V)



Checklista för sociala medier
• Vad har vi för ändamål? Dokumentera. Journalistiska, konstnärliga?

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.

• Nödvändig behandling (och nödvändigt tillvägagångssätt) eller samtycke.

• Samtycken ska vara frivilliga, specifika, informerade (enligt art. 7.3, 12 och 13) och 
otvetydiga, samt kunna återkallas.

• Iaktta övriga dataskyddsprinciper (art. 6)

• Se till att tredjelandsöverföringars inte görs – eller att det finns lagstöd för 
överföringen (enligt kap. V)



Årstaskolan Stockholms stad



Era handlingsplaner!



Handlingsplan 

1. Utgångspunkt  - Riskanalys  

2. Begräsning till 4 riskområden 
 Personuppgiftsbiträden

 Personuppgiftsincidenter 

 Känsliga personuppgifter 

 Information till anställda 

3. Under varje riskområde har vi sedan tagit upp 

olika aktiviteter med åtgärder för att hantera 

risker , t.ex.

- reglera ansvar vid delade personuppgifter med  kommun

- kunskapshöjande insatser för incidenthantering



Vad har vi vunnit med detta arbete?

• Prioritering    VAD och VEM 

• Tidsplan för åtgärder    NÄR 

• Struktur                         HUR

• Frågor och diskussioner under framtagande



Utmaningar

• Handlingsplan  - levande dokument ses över 

årligen

• Sker ständiga förändringar inom verksamheten

• Uppdatera och underhålla  - aldrig klar  - ständigt 

finnas med i processen.





Konsekvensbedömning avseende dataskydd 
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
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Vad är en DPIA?

• En systematisk beskrivning av en tänkt personuppgiftsbehandling

• En riskanalys med utgångspunkt i de registrerades rättigheter och friheter 
enligt dataskyddsförordningen

• Planering av åtgärder som vidtas för att eliminera eller mildra riskerna

• Beslut om att påbörja en behandling utifrån de nya/givna förutsättningarna

• Kontinuerlig översyn
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Varför görs en DPIA?

• För att skydda personuppgifter

• För att se till att behandlingen är laglig

• För att (be)visa att behandlingen är laglig och dokumentera beslut i enlighet 
med ansvarsprincipen
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När görs en DPIA?

• Innan en behandling påbörjas, eller

• För en befintlig behandling om DPIA inte gjorts för behandlingen innan

• … om behandlingen, särskilt vid fråga om ny teknik, med beaktande av dess art 
omfattning, sammanhang och ändamål sannolikt leder till hög risk för enskildas 
rättigheter och friheter enligt dataskyddsbestämmelserna
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När görs en DPIA?

(=Art)
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Hur görs en DPIA?

• Det finns många olika metoder

• EDPB har tagit fram riktlinjer (WP 248 rev.01)

• Vissa metoder är säkrade utifrån riktlinjerna, såsom CNIL:s ”PIA”

• DSO:s stödpaket är framtaget utifrån ”PIA” och delas enligt CC BY-NC-SA 4.0
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PIA

Beslut att 
påbörja/godkänna 

behandling

Beslut att initiera 
förhandssamråd 

med IMY

Rutiner, 
handlingsplan, 

utbildning

Kartläggning

Behov och 
proportionalitet  i 

förhållande till varje 
ändamål

Fråga de 
registrerade

Utförs behandlingen 
enligt DPIA? Har 

riskerna förändrats?
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Vem ansvarar för att genomföra DPIA?

• Den personuppgiftsansvariga ansvarar för att initiera och genomföra en 
konsekvensbedömning (art. 35)

• PUA ska rådfråga DSO vid genomförandet (art. 35)

• DSO ska övervaka genomförandet och på begäran ge råd (art. 38)

• PUA ansvarar för att initiera förhandssamråd med IMY vid hög risk (art. 36)
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Gemensam DPIA möjlig!

• KFH:s interimistiska konsekvensbedömning för Teams



Checklista för sociala medier
• Vad har vi för ändamål? Dokumentera. Journalistiska, konstnärliga?

• Dokumentera personuppgiftsansvaret (se checklista i Svenskt Näringslivs rapport)

• Laglig grund (art. 6)? Dokumentera.

• Nödvändig behandling (och nödvändigt tillvägagångssätt) eller samtycke.

• Samtycken ska vara frivilliga, specifika, informerade (enligt art. 7.3, 12 och 13) och 
otvetydiga, samt kunna återkallas.

• Iaktta övriga dataskyddsprinciper (art. 5) Behövs konsekvensbedömning?

• Se till att tredjelandsöverföringars inte görs – eller att det finns lagstöd för 
överföringen (enligt kap. V)



Handlingsplan för dataskydd – Söderhamn



• Resan startar

• BUN – Hela kommunen

• Tid

• Handlingsplan GDPR

Söderhamns kommun   |   GDPR handlingsplan
64

Tankar från 
Söderhamn



Handlingsplan

• Handlingsplanen är uppbyggd med information 
kring 14 insatsområden med aktiviteter som 
behöver genomföras. 

• Till handlingsplanen finns en checklista som 
underlättar för förvaltningarna att dokumentera 
och rapportera status för de aktiviteter som 
genomförs.

Söderhamns kommun   | GDPR handlingsplan 65



Innehåll

Söderhamns kommun   | GDPR handlingsplan 66

• Information och utbildning

• Behandlingar av personuppgifter

• Rättslig grund för personuppgiftshantering

• Organisation och roller



Innehåll

• Dataskyddsombud (DSO)

• De registrerades rättigheter

• Personuppgiftsincidenter

• Särskilda integritetsrisker

• Skydd för personuppgifter i system samt 
klassning/kategorisering av informationstillgångar

Söderhamns kommun   | GDPR handlingsplan
67



Innehåll

• Samtycken/samtyckesprocess

• Informationstext/process för att lämna 
information

• Gallring

• Tekniska säkerhetsåtgärder

• Avtal med personuppgiftsbiträden

Söderhamns kommun   | GDPR handlingsplan 68



Checklista
UPPGIFT/AKTIVITET PRIORITET STATUS DATUM

1 Information om utbildning

1.1 Information om persondataskydd på intranätet Normal Påbörjat

1.2 Informera/utbilda internt om persondataskydd Välj ett objekt. Påbörjat

1.3 Information till personuppgiftsansvariga Hög Välj ett objekt.

1.4 Information till ledningsgrupp Låg Välj ett objekt.

1.5 Utbildning av kontaktpersoner för dataskydd Välj ett objekt. Välj ett objekt.

1.6 Finns det behov av en kommunikationsplan? Välj ett objekt. Välj ett objekt.

Söderhamns kommun   | GDPR handlingsplan 69



Sammanfattning

• Hur har vi tänkt?

• Varför gjorde vi det här?

• Vad har vi vunnit med arbetet – hittills?

• Utmaningar?

• Vilka fördelar ser vi på sikt?

• SAMARBETE - ORGANISATION

• Dataskyddsnätverket

Söderhamns kommun   | GDPR handlingsplan 70



Tack för idag!
Presentationen och dataskyddsombudets stödpaket för konsekvensbedömning 
läggs på hemsidan:
https://kfhalsingland.se/page.php?catID=3&pageID=142

Inkom kort läggs information om nätverk för sociala medier på hemsidan.

Nästa nätverk: Onsdag 19/5, förmiddag

Agenda? Kom med inspel!

https://kfhalsingland.se/page.php?catID=3&pageID=142

