GDPR
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller
regler om hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s
medlemsländer och ersätter nationella regler, som
till exempel personuppgiftslagen PUL i Sverige.
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1.

Behandlar du personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som
går att hänföra till en särskild fysisk person.

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 eller
efter en intresseavvägning till exempel. 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.
Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs
särskilda krav.

2.

Vilka uppgifter lagras

Det är viktigt att veta vilka uppgifter som lagras

Artvise kommer att
• Tar fram dokumentation om vilka personuppgifter
som är möjliga att lagra samt var de lagras.

3.

Lagringsminimering

Personuppgifter får inte sparas i identifierbart skick under en längre tid
än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.
Artvise kommer att
• Utöka gallringsklasser med ytterligare stöd för:
Register, Inkorg och Ärendekategori
• Säkerställa att all loggning avidentifieras och rensas
• Utöka avidentifiering

4.

Anmälan om intrång
(personuppgiftsincident)

Om det inträffar en säkerhetsincident
Till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter,
måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar.
Man kan också behöva informera de registrerade
Artvise
Ser i dagsläget inget behov att från Artvise sida göra några förändringar
gällande detta.

5.

Rättslig grund för behandlingen

Personuppgifter får behandlas om
Behandlingen är nödvändig för
•
•
•
•
•
•

Avtal
Rättslig förpliktelse
Grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse
Myndighetsutövning
Intresseavvägning (begränsat för myndigheter)

Samtycke finns

6.

Samtycke

Personuppgifter får behandlas om man har ett samtycke från den som personuppgifterna avser
I GDPR ställs särskilda krav på samtycket, bland annat att det ska vara frivilligt, att det ska lämnas genom ett
uttalande eller en entydig bekräftande handling och att det ska ges efter att den registrerade har fått
information om personuppgiftsbehandlingen. I vissa fall kan det vara lämpligt att överväga om någon annan
rättslig grund är mer passande, till exempel ett avtal med den registrerade.

Tänk på att samtycke bara är en av många rättsliga grunder för att behandla personuppgifter.

Artvise kommer att

6.

Samtycke

• Ta fram en funktion för samtycke
• I de fall samtycke ska användas som rättslig grund ska den
nya funktionen användas som ”dörrvakt” och det ska inte
gå att skicka in ett ärende utan att man har godkänt lagringen.

7.

Rätt till radering

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar
personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.
Artvise kommer att
• Förbättra vår manuella gallringsfunktion genom att göra det lättare att leta rätt på en specifik
kunds alla ärenden samt gallra dessa.

8.

Rätt till information och
registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas.
Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när
uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.
Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett
tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges.

Artvise kommer att
Ta fram ett helt nytt registerutdrag som förenklar hanteringen av
registerutdrag för handläggaren samt utökas med
mer information enligt GDPR

9.

Rätt till rättelse

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar
personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade.
Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera
dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle
visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt att begära att
få information om till vem uppgifter har lämnats ut

Artvise
Ser inte att det i dagsläget behövs några särskilda åtgärder i Artvise system.

10.

Rätt till begränsning av
behandling

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av
personuppgifter begränsas
Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i
framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Artvise
Ser inte att det i dagsläget behövs några särskilda åtgärder i Artvise
system.

MINA
PERSONLIGA
PERSONUPPGIFTR

11.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina
personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst -rätten till dataportabilitet
Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.
En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller
för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade
själv har lämnat.
Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.

Artvise
Ser inte att det i dagsläget behövs några särskilda åtgärder i Artvise system.

12.

Rätt att göra invändningar

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans
eller hennes personuppgifter.
Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett
led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta
att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste
behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker
för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Artvise
Ser inte att det i dagsläget behövs några särskilda åtgärder i Artvise system.

13.

Säkerhet generellt

Artvise jobbar kontinuerligt med säkerheten i våra mjukvaror
Vi ser därför inte förändringar till följd av GDPR som någon större
utmaning.
Detta ligger i linje med vår systemutveckling och vårt generella
säkerhets tänkande.

14.

Sammanfattning

Ny funktionalitet och förbättring/utökning av befintliga funktioner för
att stödja GDPR kommer att presenteras innan förordningen träder i
kraft den 25 maj 2018

Håll ögonen öppna för mer information på vår hemsida.
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