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MARIA UNDE WESTERBERG

§Within Reach AB

§Hyresgästföreningen

§Sensus studieförbund

§Karlstad/ Söder/ Nice

§Rivieran och Languedoc inom räckhåll



Hej

 Informera mer, dokumentera mer och spara 
mindre

 Känsliga uppgifter

 Praktiska exempel, idéburen sektor

 Bilder och gamla arkiv, e-post

 Gör det lätt att göra något alls! 
Miniworkshop 

 Styrdokument

 Reflektion och avslutning

Dagens dos

Syftet med utbildningen är:
- att ge ökad kunskap om vad GDPR 
innebär i praktiken
- att driva och kanalisera engagemang så 
att alla vill följa GDPR
- att få konkreta verktyg att jobba med 
redan nästa dag, till exempel avtal och 
policyer om gallring och e-post





INFORMERA MER
DOKUMENTERA MER
SPARA MINDRE

Sanktioner 20 miljoner euro



DETTA ÄR PERSONUPPGIFTER
En personuppgift är varje upplysning 
som avser en fysisk person – går att 
koppla till en viss person? 

§Namn
§Personnummer
§Mejladress
§Medlemsnummer
§Bilder
§Ljudinspelningar



KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
§Etnicitet

§Politiska åsikter

§Religiös eller filosofisk övertygelse

§Medlemskap i fackförening

§Hälsa 

§Sexualliv eller sexuell läggning och 
sexuell identitet

§Genetiska uppgifter

§Biometriska uppgifter



DIGITALISERING
GLOBALISERING Idéburen sektor viktigare än någonsin men 

har utmaningar



DATASKYDDSPRINCIPERNA

§Får bara samlas in för särskilda ändamål, inte för allmänt hållna
§Får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål 
som avsågs vid insamling
§Får inte samla in fler uppgifter än nödvändigt
§Inte sparas längre än nödvändigt
§Korrekta och uppdaterade
§Efterlevnad måste kunna visas, ”accountability”



RISKER

§Läckage, via intrång eller missbruk

§Sanktionsavgifter

§Rättigheter, kan jag bli glömd?

§Badwill



TILLSYN AV INTEGRITETSMYNDIGHETEN, IMY

§ Google, hälso- och sjukvård, skolan,
rättsväsende, arbetsgivare,
fackförbund

§ Samtycke

§ Nya företeelser, som
kameraövervakning

Nytt fokus på klagomål



EXEMPEL PÅ 
INCIDENTER 
(SKOLVERKSAMHET)

§ Mejl till alla

§ Stöld av dator

§ Fotat närvarolista

§ Obehöriga i Google Drive

§ Stöld av hårddisk

§ Fotat barn och lagt ut i 
sociala medier





TILLRÄCKLIGA ÅTGÄRDER RÄCKER LÅNGT
Informerar i alla lägen
- policyer och avtal

Dokumenterar och har kartlagt all hantering (+250 anställda)
- fritextfält

Intern administration och säkerhet
- kunna utbilda personal om rutiner för datahantering och säkerhet inför 
Personuppgiftsincident (finns länk på IMYs webbplats)
- hålla en uppdaterad lista på vilka personer som har tillgång till vad
-anonymisera/ pseudonymisera de personuppgifter som hanteras



BEHÖVER NI DATASKYDDSOMBUD? 

§Myndighet

§Kärnverksamhet som kräver
regelbunden och systematisk
övervakning

§Kärnverksamhet som kräver
behandling av känsliga
personuppgifter



Art 9.2 d: ”Behandlingen utförs inom ramen för
berättigad verksamhet med lämpliga

skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller
ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett

politiskt, filosofiskt eller religiöst syfte, förutsatt att
behandlingen enbart rör sådana organs 

medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer
som på grund av organets ändamål har

regelbundet kontakt med detta och
personuppgifterna inte lämnas ut utanför det
organet utan den registrerades samtycke. ” 



PRAKTISKA EXEMPEL, LOKALA FÖRENINGAR
§Medlemslistor med personuppgifter behövs
för administration, tex för kallelser till möten, 
aktiviteter etc.
§Medlemslistor får sparas så länge de har ett 
syfte, max 3 år
§En pärm är också ett register!
§Röstlängder bevaras i arkiv
§Se till att ha en rutin för att leva upp till 
kraven för behandling av personuppgifter
§Tänk på att uppgifter om t ex allergier är 
känsliga personuppgifter. Radera eller kolla 
om ok att spara!



HUR GÅR DET FÖR ER?
FEM MINUTERS TANKEPAUS



§SAMTYCKE (UNDVIK)
§RÄTTSLIG GRUND

- AVTAL
- FÖRPLIKTELSE

INTRESSEAVVÄGNING

PÅ VILKEN GRUND FÅR MAN SPARA 
PERSONUPPGIFTER?



INTRESSEAVVÄGNING
Organisationens intresse väger tyngre 

än den registrerades. 

Den registrerade har alltid rätt att säga 

nej, om det är möjligt. 

Meddela att ni tänker ta bilder och be 

dem som inte vill vara med att vända sig 

om eller dölja sitt ansikte! 



COOKIEPOLICY
INTEGRITET

NEJ SAMTYCKEN
OPT-OUT

GALLRING
RUTINER

Styrande dokument



BILDER OCH ARKIV, INTRESSEAVVÄGNING?
§Säkerställ att alla människor som kan identifieras på 

bild förstår att intresseavvägning gäller eller, om det inte 

kan undvikas har lämnat sitt uttryckliga samtycke

§Samma regler gäller i sociala medier som i tryckt 

material

§Upprätta modellavtal för reklam och marknadsföring

§Undantag för journalistiska tidningar som har 

utgivningsbevis, t ex medlemstidningar



PRAKTISKA EXEMPEL, E-POST
§Känslig information får aldrig skrivas 
in okrypterad i vare sig e-post, 
kalenderbokningar eller bilagor.

§Skicka länkar till dokumentets 
lagringsplats istället för bilagor.

§Flytta över det som måste sparar till 
era system och radera mejlet när ni 
läst det.



PRAKTISKA EXEMPEL, ÄRENDEHANTERING
§Anställda hanterar medlemmars personuppgifter i 
ärendehanteringssystemet. Detta finns det laglig grund för.

§Språket ska vara vårdat, klart och tydligt

§ Var försiktig med fritextfält. Text som kan uppfattas som 
integritetskränkande får inte förekomma alls, inga värderingar 
eller åsikter. 

§ Medlemmar och andra personer ska känna sig trygga med att 
organisationen hanterar personuppgifter korrekt



GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT!
Miniworkshop:

- Ta fram rutin för bilder

- Ta fram rutin för e-post

Skriv som twitterinlägg på 
max 140 tecken!



DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

§Rätt till information om behandlingen

§Informationens innehåll 

§Rätt till registerutdrag

§Rätt till rättelse

§Rätt att bli glömd





KONSEKVENSER FÖR LEDARSKAPET
Hur kan du:

•Öka förståelsen för GDPRs konsekvenser för 
ledarskapet i idéburen sektor?

•Få dina ledare att ta hänsyn till den 
personliga integriteten?

•Signalera att den nya lagen underlättar 
snarare än tynger din organisation?



GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT!
ü Att alltid tänka – är detta en personuppgift? 

Gäller GDPR?
ü Att städa och slänga
ü I mejlen, den är bara en transportör, inte ett 

arkiv
ü På datorns hårddisk, alla usb-minnen och 

andra externa hårddiskar, molntjänster
ü Skapa gott om utrymme för att spara 

dokument på rätt sätt, för såväl anställda 
som förtroendevalda. 

ü Att lära sig mer om GDPR




