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Agenda

• Roller (personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och gemensamt 
personuppgiftsansvar) 

• Goda exempel från årets granskning

• Konsekvensbedömning avseende dataskydd (repetition/påminnelse)

• Datum och förslag till ämnen inför 2021









Källa:





PUA

?



Ett gott exempel från årets granskning

…från BUN i Söderhamn!





Vem är personuppgiftsansvarig..?



Vem är personuppgiftsansvarig..?



Behandlingens ändamål

Har ni inringat, fastställt och dokumenterat i 
er registerförteckning!



Behandlingens ändamål

Ändamål – finns angivna i GDPR



KFH:s ansvar för DSO enligt reglemente

KFH beslutar om 
dataskyddsombudets 

verksamhet 
(”ändamålen”)



Vem är personuppgiftsansvarig..?



”Medlen” för personuppgiftsbehandling



Hur?
“Att bestämma ändamålen och medlen består av att avgöra varför och hur behandlingen ska genomföras. 
Sett till en specifik behandling så är personuppgiftsansvarig den aktör som har bestämt varför behandlingen ska
äga rum (“i vilket syfte”) and hur detta syfte ska uppnås (“vilka medel ska användas för att uppnå syftet”).” 
Egen översättning/DSO



Medlen beslutas av arbetsgivaren

Medel för behandlingen (”hur uppgifterna behandlas”)



Medel för behandlingen (”hur uppgifterna behandlas”)



?

Medlen beslutas av arbetsgivaren 
(och vad avser kravet på 

diarieföring - av Sveriges riksdag…)

Medel för behandlingen (”hur uppgifterna behandlas”)



Medel för behandlingen (”hur uppgifterna behandlas”)

Hur länge? I vilket/vilka system?

På papper eller digitalt?

Vem mer får 
behandla 
uppgifterna? …FÖR ÄNDAMÅLET

Vilka uppgifter behövs?

Krypterat USB eller ej?

Hur ska de överföras?
Ska de maskeras?



Vem är personuppgiftsansvarig..?

Beslutar om ändamål

Beslutar om medel
?



Ett gott exempel från årets granskning

…från Helsinge Net!





Vem är personuppgiftsansvarig…?

Beslutar om ändamål
• Att informera om GDPR i dataskyddsombudets uppdrag
• Att uppfylla offentlighetsprincipen

Beslutar inte om medel

Hur?

..?

PUB



Personuppgiftsbiträde

Någon annan är personuppgiftsansvarig.

Instruktioner

PUB-avtal

Om en personuppgiftsansvarig (PUA) anlitar ett
personuppgiftsbiträde (PUB) för att behandla
personuppgifter för PUAs räkning, betyder det ofta att 
PUB på egen hand ska kunna fatta vissa beslut om hur
behandlingen ska gå till. 
EDPB erkänner att visst handlingsutrymme kan finnas
också för biträdet att i viss utsträcking fatta beslut som
inverkar på behandlingen. (Egen översättning/DSO)



Krypterad data

Instruktioner

PUA PUB



”Utlämnande”

PUA PUA



PUA PUB



GPUA



Tre situationer:



a) b) c)



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.



Gemensamt personuppgiftsansvar

• Samfundet har tidigare tillhandahållit 
formulär för insamling till förbudslistan

• Samfundet har sammanställt 
förbudslistan

• Samfundet krävde inte av sina 
medlemmar att de samlade in 
uppgifter

• Predikande medlemmar har samlat in 
uppgifter till en ”förbudslista”

• Medlemmarna har vid dörrknackning 
utgått ifrån förbudslistan

• Medlemmen är personuppgiftsansvarig 
för insamlingen för att den inte är av 
”privat natur”

Samfundet Jehovas vittnen deltar, genom att organisera, samordna och uppmuntra
sina medlemmars predikoarbete i syfte att sprida samfundets tro, tillsammans med 
sina medlemmar, i att bestämma ändamålet med och medlen för behandlingen av 
personuppgifter som rör besökta personer.

Ändamål:
Sprida samfundets tro





Ett gott exempel från årets granskning

…från AEFAB!



Generell rekommendation från DSO

Dokumentera omgående vilket lagstöd som finns 
för samtliga tredjelandsöverföringar som görs i 
organisationens verksamhet, och upphör med all 
behandling som görs med stöd av Privacy Shield.



Konsekvensbedömning avseende dataskydd



Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)

Data Protection Impact Assessment, art. 35 GDPR







Sannolik hög risk för enskildas rättigheter och 
friheter..?



Sannolik hög risk







Nästa års nätverk, preliminära datum:

Q1 - f.m. 18 februari (torsdag)

Q2 - f.m. 19 maj (onsdag)

Q3 - f.m. 17 augusti (tisdag)

Q4 - f.m. 17 november (onsdag)







Tack för idag!


