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GDPR projekt
Ann-Sofie Lundgren
Samordnare/ Projektledare

Driftnämnden Kultur och Skola

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:


Utse Carina Sigridsson, Partner och Sebastian Arnoldt, Associate,
TechLaw Sweden AB, Saltmätargatan 3 A, 111 60 Stockholm,
organisationsnummer 559019–5029, till dataskyddsombud för nämndens
personuppgiftsbehandling från och med 25 maj 2018.



Revidera Driftnämnden Kultur och skolas delegationsordning enligt nedan
förslag.
Förvaltningen Kultur och skola ska regelbundet återkoppla till driftnämnden
avseende förvaltningens behandling av personuppgifter.



Sammanfattning
Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) börjar
gälla 25 maj 2018 inom hela EU. All behandling av personuppgifter måste uppfylla
de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar
personuppgifter. Inom Region Halland är Regionstyrelsen och Driftnämnderna
personuppgiftsansvariga inom sina egna områden men kan också ha ett
gemensamt ansvar. Personuppgiftsbiträden är leverantörer som exempelvis lagrar
och säkerhetskopierar vår information enligt den personuppgiftsansvariges
instruktioner.
Inom Region Halland pågår ett projekt som ska säkra att regionen uppfyller
dataskyddsförordningens krav. Projektet leds från Regionkontoret och
representanter från alla förvaltningar ingår.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) börjar
gälla 25 maj 2018 inom hela EU.
All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som
anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att
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personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför
allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt
för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt
med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som
behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs.
De grundläggande principerna motsvarar de grundläggande kraven i personuppgiftslagen. En viktig nyhet är att det uttryckligen anges att den som behandlar
personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i
dataskyddsförordningen (ansvarsskyldighet). Dessa principer ska iakttas vid all
behandling. Den som behandlar personuppgifter måste därför ha rutiner för att se
till att de följs. Principerna är:







Laglighet, korrekthet och öppenhet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
Ansvarsskyldighet

Några viktiga nyheter:





Informationssäkerhetsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten
inom 72 timmar.
Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskyddsansvariga som behandlar känsliga personuppgifter.
Tillsynsmyndigheter kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den
personuppgiftsansvarige som bryter mot förordningen.
Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att
förordningens regler följs - ansvarsskyldighet.

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer
som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv
bestämmer över behandlingen. Men även när ett personuppgiftsbiträde utför
behandlingen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Inom Region Halland
är Regionstyrelsen och driftnämnderna personuppgiftsansvariga inom sina egna
områden men kan också ha ett gemensamt ansvar. Personuppgiftsbiträden är
leverantörer som exempelvis lagrar och säkerhetskopierar vår information enligt
den personuppgiftsansvariges instruktioner.

Inom Region Halland
Inom Region Halland pågår ett projekt som ska säkra att regionen uppfyller
dataskyddsförordningens krav. Projektet leds från Regionkontoret och
representanter från alla förvaltningar ingår.
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Driftnämnden, som är personuppgiftsansvarig för sitt område, måste utse minst ett
dataskyddsombud och anmäla det till Datainspektionen. Ombudets roll är att
kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom
exempelvis granskning (revisioner) och informationsinsatser.
För att säkra den interna samordningen av personuppgiftsfrågor och skapa
förutsättningar för ett systematiskt och hållbart arbetssätt föreslås att en ny roll
som dataskyddssamordnare införs. Denna roll ersätter delar av tidigare personuppgiftsombuds uppgifter.
Förvaltningschef utser minst en dataskyddssamordnare, fram till dess att Region
Hallands nya organisation för dataskydd är beslutad, vars uppgift är att aktivt
stödja verksamheterna så att dataskyddsförordningen kan följas. Denna roll är en
stödfunktion och är förvaltningens kontaktperson i följande frågor:











Registrera pågående behandlingar i registerförteckningen och löpande följa
upp att den verksamhet man representerar har ett ifyllt register över dessa
behandlingar.
Medverka vid begäran om registerutdrag.
Granska verksamhetens personuppgiftsbehandlingar löpande, påpeka
eventuella brister och föreslå åtgärder till den som är personuppgiftsansvarig.
Ge råd och stöd till verksamhetens ledning och berörd personal i frågor
som rör behandling av personuppgifter.
Stödja verksamheten i att upprätta skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden.
Hålla sig underrättad om utveckling av lagstiftningen inom området för
behandling av personuppgifter.
Hålla sig underrättad om tillsynsmyndighetens verksamhet.
Samråda med Region Hallands dataskyddsombud.
Bidra till utvecklingen av gemensamma rutiner och arbetssätt för att uppfylla
dataskyddsförordningen.
Bidra till samt följa upp att verksamheten genomför kontinuerliga
utbildningar för varje medarbetare.

Förslag




Carina Sigridsson och Sebastian Arnoldt, TechLaw Sweden AB, ska anlitas
som dataskyddsombud för Regionstyrelsen och Driftnämnderna inom
Region Halland. Nämnderna måste formellt utse Carina Sigridsson och
Sebastian Arnoldt som sina dataskyddsombud.
Nämnderna ska revidera sina delegationsordningar enligt följande:
- nuvarande delegation om att utse PUL ombud tas bort.
- delegera rätten att utse minst en ansvarig kontaktperson
(dataskyddssamordnare) för förvaltningens arbete med personuppgiftsbehandlingar.
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- delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter samt överklagande av
sådana beslut.
- delegera skyldigheten att föra registerförteckning och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal.


Som personuppgiftsansvarig behöver nämnden få information om hur
arbetet med behandlingen av personuppgifter fungerar. Förvaltningen
föreslås därför regelbundet rapportera till nämnden.

Förvaltningen Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

