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EU:s Dataskyddsförordning ersätter PUL

Men mycket är oförändrat

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i 

personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla 

personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att 

uppfylla ett avtal. 

De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få 

information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som 

behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att 

uppgifterna skyddas på rätt sätt. 



Checklista med 8 punkter

Checklistan tar upp 8 frågor som ni 
som behandlar personuppgifter bör ta 
ställning till.



1. Är er organisation medveten om EU:s 
nya dataskyddsförordning?

Ni bör försäkra er om att beslutsfattare och nyckelpersoner inom er 
organisation är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att 
ersättas av dataskyddsförordningen. 

Ni bör också undersöka hur er organisation kommer att påverkas 
av förordningen och identifiera de områden som ni måste arbeta 
särskilt med.



2. Vilka personuppgifter hanterar ni?

Ni bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni 
hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. Ni 
kan behöva göra en bred översyn för att ta reda på vilka uppgifter 
som hanteras inom de olika delarna av er organisation.



3. Använder ni missbruksregeln idag? 

Ni bör undersöka om ni i er verksamhet har utnyttjat 
personuppgiftslagens undantag för att behandla personuppgifter i 
ostrukturerat material, den så kallade missbruksregeln. 

Denna regel kommer inte att finnas kvar i förordningen. Ni bör 
därför särskilt undersöka om behandling som idag stödjer sig på 
missbruksregeln är förenlig med dataskyddsförordningens 
bestämmelser. 



4. Hur ska ni tillmötesgå de 
registrerades rättigheter?

Ni bör se över era rutiner för att säkerställa att ni kan uppfylla alla rättigheter som de 
registrerade har enligt dataskyddsförordningen, som exempelvis hur ni raderar 
personuppgifter och hur ni lämnar ut uppgifter elektroniskt i ett allmänt använt 
format. 

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att :

• få tillgång till sina personuppgifter

• få felaktiga personuppgifter rättade

• få sina personuppgifter raderade

• invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

• invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande 
och profilering

• flytta personuppgifterna (dataportabilitet)



5. Med vilket rättligt stöd 
behandlar ni personuppgifter?

Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar 
och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också 
dokumentera era slutsatser.få tillgång till sina personuppgifter.

Många organisationer har inte tydligt pekat ut med vilket rättsligt stöd de 
behandlar personuppgifter. Det är inte ovanligt att organisationer anser sig ha 
flera alternativa grunder för sin behandling. 

Med förordningen följer krav på att informera om den rättsliga grunden redan 
när uppgifterna samlas in. 



6. Vad ska ni göra vid 
personuppgiftsincidenter?

Ni bör se till att ni har tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, 
rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Dataskyddsförordningen innehåller nya bestämmelser om vad ni som 
organisation måste göra om ni blir utsatta för dataintrång eller på något annat 
sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Ni måste dokumentera 
alla sådana händelser. 

När det inte är osannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri- och 
rättigheter måste ni anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. 



7. Vilka särskilda integritetsrisker 
finns med er behandling?

Ni bör fundera på om er personuppgiftsbehandling är förenad 
med särskilda risker för enskildas fri- och rättigheter och om ni i så 
fall måste göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd 
enligt dataskyddsförordningen.



8. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor 
i er organisation?

• Ni bör bestämma var i er organisation som ansvaret för 
dataskyddsfrågor ska ligga. Om det krävs enligt 
dataskyddsförordningen måste ni även formellt utse ett 
dataskyddsombud. 

• Förordningen ställer krav på att vissa organisationer ska utse ett 
dataskyddsombud. Det gäller till exempel offentliga myndigheter 
och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld 
behandling, som omfattande behandling av känsliga 
personuppgifter.
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