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Kunskapsdagar - GDPR
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GDPR 
(Dataskydds-
förordningen) 
– vad är det och 
varför?

25 maj 2018 - gemensam lag om behandling av

personuppgifter i hela EU

Ersätter PuL (Personuppgiftslagen)

Gäller företag, organisationer, myndigheter
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Skydd av
personens
person-
uppgifter

Individen har rätt att begära

rättelse, radering eller tillgång till 

sina personuppgifter.

Individen har också rätt att invända

mot behandling av

personuppgifterna och att

begränsa behandlingen av sina

personuppgifter.
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Vad är person-
uppgifter

• Namn

• Adress

• E-post

• Telefon

• Bild

• Röst

• Med mera

Fysiska personers uppgifter
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Känsliga eller integritetskänsliga uppgifter

Känsliga

• Tro

• Etnisitet

• Hälsa

• Sexuell läggning

• Politiks åsikt

Integritetskänsliga

• Personnummer

• Domar i brottsmål

• Uppgifter om hushålletDet här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-ND

http://www.greatestescapist.com/2011/09/baby-baby-im-sorry-just-wanna-tell-you.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Rättsliga 
grunder –
laglig rätt att 
behandla 
person-
uppgifter

Avtal - affärsrelation

Samtycke – kan återkallas

Intresseavvägning – kräver ej 

samtycke

Rättslig förpliktelse – exempelvis 

bokföringslagen

Myndighetsutövning

Grundläggande/berättigat intresse
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Vad betyder 
det för oss? • Berättigat intresse (ideella föreningar)

• Andra lagar kan ha prioritet

• Konsekvensbedömning
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Att göra • Konsekvensbedömning

• Vad kan ske, sannolikhet och konsekvens för den enskilde

• Hur hanterar vi det

• Hur kan vi förhindra

• Anmäla incidenter

• Inom 72 timmar

• Kontakta rikskansliet

• Rensa

• Inte lagra mer än vad som behövs

• Radera när uppgifter inte längre är nödvändiga

• Rensa mejl regelbundet
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Personuppgiftsbiträde

- Behandla personuppgifter för 

ansvarigs räkning

- Bara behandla på så sätt som 

ansvarig godkänt

- Kräver avtal, så kallat 

personuppgiftsbiträdesavtal
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Konsekvenser

Medlemsuppgifter – hantering skiljer mellan elektronisk 

form och i papper

Varje register kräver en ansvarig

Personuppgiftsbiträdesavtal krävs mellan föreningar och 

riksförbundet

Tredje part – krävs personuppgiftsbiträdesavtal med 

riksorganisationen Neuroförbundet 
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Viktigast att
komma ihåg:

Behandling av personuppgifter

Berättigat intresse

Om externt –

personuppgiftsbiträdesavtal

Kontakta rikskansliet vid befarade

incidenter

RENSA!
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Stöd från 
förbundet

Gemensamt centralt administrerat 

medlemssystem

Gemensam IT-miljö

Rådgivning
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Schrems II

Privacy Shield

SCC

Schrems II – dom i EU-domstolen

Privacy Shield – avtal som reglerade dataöverföring 

mellan EU och USA men amerikansk lag kräver att 

data lämnas till myndigheter såsom FBI och NSA

SCC (Standard Contractual Clause) – avtal och 

regelverk mellan länder och EU för dataöverföring, 

måste implementeras senast 27 december 2022

Microsoft 365 tillämpar SCC, så Neuro följer 

gällande lagstiftning
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Sedan då? E-privacy
=

Extern elektronisk

kommunikation

Komplement till GDPR

Kakor/cookies, Messenger, e-

post
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Tack!
Caroline Kåhre

caroline.kahre@neuro.se

076-001 70 15

mailto:Caroline.kahre@neuro.se

