Personuppgiftsansvar - vad innebär det?
Information till dig som förtroendevald i Danderyds kommun
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som framförallt reglerar hur
personuppgifter får hanteras. Utöver GDPR finns en svensk dataskyddslag men också
särskilda registerförfattningar som rör specifika verksamhetsområden, t.ex. inom socialtjänsten. För att säkerställa att lagstiftningen efterlevs ställs krav på att det finns
personuppgiftsansvariga (PUA).
I kommunen är varje nämnd PUA. Kommunfullmäktige och utskott är inte PUA. Det går inte
att delegera ansvaret till en anställd, även om det är de anställda som arbetar med
dataskyddsfrågorna i praktiken.
Om vi bryter mot lagstiftningen kan tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, utdöma
administrativa sanktionsavgifter (böter) på högst 10 mKr beroende på hur allvarlig
överträdelsen bedöms att vara. De registrerade kan också utkräva skadestånd och för de
beloppen finns inget tak. I båda dessa fall är det PUA som står ansvarig, aldrig någon enskild
medarbetare eller verksamhet.
Det här har Danderyds kommun gjort för att efterleva lagstiftningen
•

•

•

•

•

Utsett dataskyddsombud (DSO) för varje PUA. DSO ska ge råd, granska att lagstiftningen
efterlevs och vara de registrerades samt Datainspektionens kontaktperson.
Beslutat om en tjänstemannaorganisation som arbetar strategiskt och praktiskt med
dataskyddsfrågor.
Inventerat och förtecknat de olika PUA:s personuppgiftsbehandlingar. Förteckningen ses
över vid behov men minst en gång per år.
Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden (extern part som
har fått i uppdrag att behandla personuppgifter åt oss).
Tagit fram övergripande information till de registrerade om hur deras personuppgifter
hanteras av kommunen.

•

Tagit fram en e-tjänst för registerutdrag som de registrerade rekommenderas att använda.

•

Tagit fram en grundkurs i dataskydd vilken alla anställda ska gå minst en gång per år.

Dataskyddsombudet informerar PUA
En gång om året lägger DSO fram en rapport till respektive PUA där dataskyddsarbetet i
kommunen sammanfattas översiktligt. För en mer detaljerad nulägesbild hänvisas till
respektive verksamhet under PUA.
DSO kommer också att informera löpande, t.ex. vid allvarligare personuppgiftsincidenter, efter
att Datainspektionen har genomfört tillsyn eller att andra händelser av vikt inträffar som PUA
behöver känna till.
dataskydd@danderyd.se
www.danderyd.se/dataskydd

