
Dataskyddsnätverk 1, 2020
Liv Zettergren, DSO

2020-02-20



Liv Zettergren, Dataskyddsombud



Dataskyddsombudets roll

Ansvar



• Ansvarsskyldighet 

• Handlingsplan - avstämning

• Dokumentation av ny behandling

• Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Förra nätverket



• På gång

• Granskningsprogram för 2020

• Rätten till information – pros and cons (efter bolagsgranskningen)

• Laglig grund och rättigheter – hur hänger de ihop? 

• Rutin för ny behandling av personuppgifter (Helsinge Vatten)

• Intresseavvägning – hur gör vi det? 

• Ev. övriga frågor

Dagens agenda 9:40 - 12:10



På gång





https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stora-mangder-polismejl-skickades-fel-av-misstag-kansliga-uppgifter-rojdes

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stora-mangder-polismejl-skickades-fel-av-misstag-kansliga-uppgifter-rojdes










Brexit





Granskningsprogram för 2020



Syfte med ett granskningsprogram?



Mål med granskningen



Granskning/revison

Q1



Q2



Q3



Q4



Rapporter/dokumentation

• Granskningsrapport incidenter

• Specifik rapport (enligt program)

• Årlig revisionsrapport av dataskyddet

• Nytt granskningsprogram

• Årlig redogörelse



Rapporter/dokumentation

• Granskningsrapport incidenter

• Granskningsrapport enligt program

• Årlig revisionsrapport av dataskyddet

• Nytt granskningsprogram

• Årlig redogörelse





Rätten till information



Bolagsgranskningen 2019



Resultat

Ej tillfredställande (ET) Delvis tillfredställande (DT) Tillfredställande (T)



”Bäst i klassen”



Positiva observationer
• Alla har en informationstext med utgångspunkt i art. 12 -14

• Flera av bolagen har en anpassad informationstext, hänförlig till den specifika 
behandlingen

• Informationstexterna är lättillgängliga

• Språket är lätt att förstå

• Bolagen har varit mycket samarbetsvilliga och underlättat granskningen



Allmänna utmaningar
• Det är svårt med tredjelandsöverföringar

• Berättigat intresse redovisas inte alltid

• Spridda informationstexter förvirrar för läsaren

• Kopplingen ändamål – laglig grund saknas ofta (mer ”svepande” texter)



Specifika utmaningar
• Att förlita sig på någon annans mall

• Att ha två (eller flera) olika informationstexter som behandlar delvis samma sak (fast 
på olika vis)



Pros
• Att enbart länka till Datainspektionens webbplats för information om rättigheter. (Helsinge Vatten) 

Obs: länken får aldrig vara bruten

• Att dela upp informationen för olika delar av en process (eller anpassa till olika roller) i separata flikar 
(Bollnäs Bostäder)

• Att ha informationstext på endast ett ställe och länka till den i annat formulär/annan process (Aefab)

• Att lämna information i pappersform, när blankett måste skrivas ut/postas (BORAB, Helsinge Vatten)

• Att länka till Datainspektionen för klagomål/liknande (BEAB)

• Att ha en länk till information om personuppgiftsbehandling redan på startsidan (Söderhamn NÄRA, 
HelsingeNet m.fl)



Tips
• Att ha en tabell med information om bl.a. ändamål och rättslig 

grund för olika behandlingar (t.ex. utdrag ur registerförteckningen)
se HelsingeNet

Ändamål med 
behandlingen

Rättslig grund Mottagare av dina 
personuppgifter (ev. 
annat land)

Skyddsåtgärder 
(särskilt vid 
överföring till tredje 
land)

Att hantera en 
ansökan

Rättslig förpliktelse KFH, Lantmäteriet Krypterad överföring 
via mail

Informera om 
verksamheten på 
hemsida

Allmänintresse Webbhotell (AlfaBeta)
i Israel

Kommissionsbeslut
om adekvat 
skyddsnivå, PUB-avtal



Tips
• Att ha en tabell med information om bl.a. ändamål och rättslig 

grund för olika behandlingar (t.ex. utdrag ur registerförteckningen)
se HelsingeNet

• Att ha informationstext på enbart ett ställe och länka till den i varje enskild 
process/behandling.

• Om texten delas upp - var noga med att inte sammanblanda olika texter (t.ex. genom att  
länka) om de inte kompletterar varann (som olika delar av en och samma text)



• Om texten delas upp - var noga med att inte sammanblanda olika texter (t.ex. genom att  
länka) om de inte kompletterar varann (som olika delar av en och samma text)

Text 1 (Startsida)

- Info om vem som 
är PUA
- Kontaktuppgift till 
DSO
- Länk till DI för info 
om rättigheter
- Info om 
tredjelandsöver-
föringar m.m.

Text 2 (Annan sida)

- Info om 
behandlingens 
ändamål
- Rättslig grund för 
den specifika 
verksamheten
-Länk till startsida 
för mer info

Text 3 ex. 1 
(Blankett)

- All information 
om den specifika 
behandlingen

Text 3 ex. 2 (Blankett) (jfr. Text 2)

- Information om behandlingens ändamål
-Rättslig grund för den specifika verksamheten
-Mer info om rättigheter finns på hemsida, och 
kan fås skriftligt om man ringer ett nummer.

Tips



Tips
• Att ha en tabell med information om bl.a. ändamål och rättslig 

grund för olika behandlingar (t.ex. utdrag ur registerförteckningen)
se HelsingeNet

• Att ha informationstext på enbart ett ställe och länka till den i varje enskild 
process/behandling.

• Om texten delas upp - var noga med att inte sammanblanda olika texter (t.ex. genom att  
länka) om de inte kompletterar varann (som olika delar av en och samma text)

• Stäm av den sammantagna informationen med ”checklistan” i artikel 13!



Laglig grund och rättigheter



Rättigheterna
• Rätt till information (art. 12-14)

• Rätt till tillgång (art. 15)

• Rätt till rättelse (art. 16)

• Rätten till radering, ”rätten att bli glömd” (art. 17)

• Rätt till begränsning av behandling (art. 18)

• Rätt till dataportabilitet (art. 20)

• Rätt att göra invändningar (art. 21)





Skyldighet att radera uppgifter finns om något av 
följande stämmer:







6.1.e) Allmänt intresse

”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse”



”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges

myndighetsutövning.”

6.1.e) Myndighetsutövning



• Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade
intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande 
rättigheter och friheter väger tyngre…

6.1.f) Intresseavvägning



Skyldighet att radera uppgifter finns om något av 
följande stämmer:

Gäller bara vid allmänintresse, 
myndighetsutövning och 

intresseavvägning!



Skyldighet att radera uppgifter finns om något av 
följande stämmer:



Ny behandling av personuppgifter





Intresseavvägning



Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade
intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande 
rättigheter och friheter väger tyngre…

6.1.f) Intresseavvägning

…ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter
när de fullgör sina uppgifter.



”Mitt” 
intresse

Dina intressen 
(grundläggande 
rättigheter)







Hur görs en intresseavvägning?















Dataskyddsprinciperna

Art. 5.1. a. Laglighet, korrekthet, öppenhet

b. Ändamålsbegränsning

c. Uppgiftsminimering

d. Korrekthet

e. Lagringsminimering

f. Integritet & konfidentialitet

5.2. Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna 
visa att punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet).



Övrigt?



Tack för idag!


