juristen tipsar

Hur kan vi förbereda oss
inför den nya dataskyddsförordningen?
T e x t : j o h a n n a A l b i h n , a d L e g u s AB

Som vi skrivit om vid ett par
tillfällen tidigare så kommer den nya dataskyddsförordningen (”GDPR”)
börja tillämpas i mitten av
maj 2018. GDPR kommer
att gälla som lag i Sverige
och den ersätter personuppgiftslagen (”PUL”).
Syftet med förordningen
är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela
EU och GDPR kommer att
medföra stora förändringar
för de som behandlar
personuppgifter.
Det är alltså nu bara drygt tio månader kvar till dess GDPR skall
börja tillämpas och senast då måste bolagen sköta sin behandling
av personuppgifter på sätt som anges i förordningen. Bolagen
måste även kunna visa att GDPR följs vilket kan resultera i krav
på ökad dokumentation.
För de bolag som ännu inte påbörjat arbetet med att säkerställa att
bolaget kommer att uppfylla kraven under GDPR är det därför att
rekommendera att ta hjälp med att ta fram en checklista. Denna
checklista kan då ligga till grund för arbetet med att förbereda
bolaget för de kommande förändringarna avseende hanteringen
av personuppgifter.

Följande frågor bör behandlas i en sådan checklista men skall inte
ses som en uttömmande lista.
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• Är era medarbetare medvetna om och insatta i GDPR?
• Vilka personuppgifter hanterar bolaget?
• Behandlar bolaget idag personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel i löpande text på nätet?
• Vilken information lämnar bolaget idag till de personer vars
uppgifter är registrerade?
• Har ni en rutin för att upptäcka och hantera en personuppgiftsincident?
• Behandlar ni personuppgifter om minderåriga?
• Har ni en rutin för hur ni inhämtar samtycke från de personer
som ni avser att registrera?
• Har ni satt upp en rutin för hur bolaget säkerställer de registrerades rättigheter?
• Kan ni motivera och ange rättsligt stöd för varje behandling av
personuppgifter?
• Kan man anse er behandling av personuppgifter som särskilt
riskfylld (exempelvs storskaliga register eller omfattande
kameraövervakning)?
• Finns skydd för personuppgifter inbyggt i era IT-system?
• Har ni utsett ett dataskyddsombud?
• För bolag som är verksamma i flera länder kan det vara lämpligt att undersöka vilken dataskyddsmyndighet som kommer
att ansvara för organisationens tillsyn.

Rent generellt kan konstateras att GDPR kommer att kräva att
alla bolag gör en översyn av den interna styrningen och bolagens
riktlinjer för hur personuppgifter hanteras. För många bolag kan
detta röra sig om en omfattande arbetsinsats med stöd av extern
kompetens varför det tål att upprepas att det är hög tid att påbörja
arbetet. ■  

