Hur ska jag veta vilka ITtjänster som är ok att
använda?
Den en nya Dataskyddslagen som träder i kraft den 25:e maj 2018 innebär vissa förändringar
för behandling av personuppgifter. Innan du använder IT-tjänster som är tillgängliga via
appar eller på webben behöver du ta reda på om de uppfyller de krav på hantering av
personuppgifter som finns i Dataskyddslagen (GDPR) och som du som anställd i Robertsfors
kommun måste följa.
Som en hjälp i den bedömningen har den här instruktionen tagits fram.

Steg 1- Hanteras personuppgifter?
Eftersom Dataskyddslagen enbart gäller personuppgifter så är den första frågan om det
registreras några personuppgifter. En personuppgift är en sådan uppgift som direkt eller
indirekt kan användas för att identifiera en person som är i livet. Det kan t ex vara uppgifter
som direkt pekar ut en person eller som tillsammans med andra uppgifter pekar ut en
person. T ex initialer tillsammans med skola och klass.
Hanteras inte finns det ingenting när det gäller dataskyddslagstiftningen som gör att det inte
är lagligt att använda systemet.
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Steg 2 – Ta reda på mer genom att besvara frågorna nedan
För att bedöma om hantering av personuppgifter uppfyller kraven i den nya dataskyddslagen
kan det var bra att använda sig av följande frågor för att avgöra om tjänsten kan nyttjas.
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Finns kontaktuppgiftger till leverantören?
Lagras personuppgifterna inom EU?
Framgår syftet med behandlingen av personuppgifter?

Robertsfors kommuns förvaltnings kontaktperson för GDPR är Dataskyddsombudet.

Steg 3 – Ta reda på ännu mer genom att besvara frågorna
nedan
När du svarat på frågorna ovan kommer du att få frågor från Dataskyddsombudet. Frågorna
som kommer att ställas är bland annat följande:
1.
2.
3.
4.

Lämnar leverantören information om hur säkerheten hanteras
Hur kan gallring ske – manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt
Lämnas information i samband med registreringen och vilken information lämnas
Har behandlingen av personuppgifter en rättslig grund och är nödvändig?

Frågorna är till för att göra en sista bedömning av om tjänsten är möjlig att använda och om
svaret är ja så ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.
Ansvaret för att avtalet upprättas av berörd Sektorchef och ska undertecknas av

nämndsordförande och med den som är ansvarig för tjänsten.

