
Roger Wallberg
Softronic AB, GDPR, IT-management,  Informations- och enterprisearkitektur.
Arbetat med IT och verksamhet sedan 1991 i många olika befattningar omväxlande 
som anställd och som konsult.
Genom att i varje sammanhang sträva efter ”helheten” med information och 
värdeskapande i fokus, blir det lättare att se möjligheterna till förenklad 
kommunikation, ökat värdeskapande och mer ”ordning och reda”. 

Nuvarande uppdrag: Registrerat dataskyddsombud för 
Arbetsmarknadsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen med 
syfte att både etablera- och agera i rollen.



GDPR, Dataskyddsförordningen
”Egentligen inte så svårt, men ganska mycket”
Ett Dataskyddsombuds praktiska syn på situationen där vi sätter GDPR i relation till 
andra lagstiftningar. Den lagliga grunden och informationens livscykel, krav på 
behandling av personuppgifter oavsett laglig grund. 



Grundläggande 1
EU allmän dataskyddsförordning

(1) Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en 
grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en 

har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

https://www.privacy-regulation.eu/sv/8.htm
https://www.privacy-regulation.eu/sv/16.htm


Vad är en 
”behandling” ??

GDPR Art 4 stycke 2. behandling : en åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, 
framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning 
eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, 
begränsning, radering eller förstöring,



Dataskyddsförordningen… ?

-Den gäller inte oss (mig), vi (jag) styrs 
av annan lagstiftning!!!

…eller???



Behandling 
av..

Person-
uppgifter

LAGLIGT STÖD FÖR 
BEHANDLING

Uppgifts-
minimering?

Säkerhet? (åtkomst, 
spridning)

Publik 
information om 
behandlingen?

Ändamål, syfte?

Registrerads 
rättighet?

Riskbedömning?

Hantering av
PU-incidenter?



Hur viktigt är det då med väl
definierade ”behandlingar” ? 

Räcker inte ”samtycke” (eller 
allmänintresse –
myndighetsutövning)” ? 



TÄNK FÖRST.. ??
GÖR SEN !!!



PUInformationens livscykel
”FYRA FASER”

Insamling
Svara på 
frågor?

Bearbetning

Start

Klart



Informationens livscykel
”Samtidsdokumentation?”

Insamling

Svara på 
frågor?

Bearbetning

Start

Klart

Samtycke? Avtal?
Vad händer om 
samtycke tas 
tillbaka?

Insamlat material 
omvandlas till 
samtids-
dokumentation, 
vad händer med 
råmaterialet?

Information?
Syfte/Ändamål?
Behandlingar?

???

Utställningar?
Marknadsföring?

Lagring för 
framtida 
forskning? Annat?
Hur säkert?
Sekretess?



Frågor 

Från och med den 25: maj 2018 krävs 
att vi har ”koll” på hela livscykeln, har vi 
det? 


