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Bokens innehåll

Del 1 
Det nya 

dataskyddet

Del 2 
Det praktiska 

arbetet

Del 3 
När något går 

fel



Dagens program

Del 1 
Det nya 

dataskyddet

Del 2 
Det praktiska 

arbetet

Del 3 
När något går fel



Personuppgift

Känsliga 
personuppgifter



Behandling





Lagligt
Korrekt
Öppet

Ändamåls-
begränsning

Uppgifts-
minimering

Korrekta och 
uppdaterade

Lagrings-
minimering

Integritet och
konfiden-

tialitet





Den registrerades rättigheter

• Information

• Registerutdrag (tillgång)

• Rättelse

• Radering (bli bortglömd)

• Begränsning (inte använda alla uppgifter du har om en viss 
person)

• Göra invändningar

• Dataportabilitet (att överföra uppgifterna till en annan 
personuppgiftsansvarig)



Dagens program

Del 1 
Det nya 

dataskyddet
Del 2 

Det praktiska 
arbetet

Del 3 
När något går fel





1. Allt ska vara 
rätt

2. Allt ska vara 
genomgånget

3. Genomför det 
viktigaste först







Inventera och genomföra

• Gå igenom och reflektera tillsammans med medarbetare
• Anteckna om ni kommer på en åtgärd
• Bedöm risker och kostnader
• Gör en åtgärdslista och börja jobba!



Följ 
medarbetarna i 

Topputbildningar 
AB 





Logiska 
trappan –
checklistan 
som hanterar 
de sex 
principerna





Profilering
• varje form av automatisk 

behandling av 
personuppgifter som 
består i att dessa 
används för att bedöma 
vissa personliga 
egenskaper hos en fysisk 
person

• i synnerhet för att 
analysera eller förutsäga 
arbetsprestationer, 
ekonomisk situation, 
hälsa, personliga 
preferenser, intressen, 
pålitlighet, beteende, 
vistelseort eller 
förflyttningar

Automatiska beslut



Dagens program

Del 3 
När något går fel

Del 2 
Det praktiska 

arbetet

Del 1 
Det nya 

dataskyddet



Personuppgiftsincident

• Oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de 
personuppgifter

• Obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till 
personuppgifterna

Anmälas 
inom 72 timmar



Två nivåer:

20 miljoner euro
eller 4 procent av 
globala 
årsomsättningen.

10 miljoner euro eller 
2 procent av globala 
årsomsättningen
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