GDPR – information och frågor om den nya dataskyddsförordningen
EU:s nya dataskyddsförordning, kallad General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj
2018 som tvingande lag och ersätter därmed gällande Personuppgiftslagen (1998:204) i Sverige.
Vi utgår från att ni är bekanta med de grundläggande kraven i GDPR och kommer inledningsvis därför att
ge ett kortfattat sammandrag av det FS betraktar som de mest centrala kraven i förordningen, både för er
som kund och för FS som leverantör.
Centrala krav och begrepp
Nedan följer några av de grundläggande krav och begrepp som vi anser är centrala för er som kund.
- Personuppgiftsansvarig (art. 24, 5) – är primärt ansvarig för ändamålen och medlen för behandlingen av
personuppgifter och att den sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det är ni som kund som är
personuppgiftsansvarig.
- Ansvar för dokumentation om behandling (art. 30) – föra register över bland annat ändamålen med
behandlingen och kategorier av registrerade.
- Personuppgiftsbiträdesavtal (art. 28) – ska bland annat ange vilka säkerhetsåtgärder som ska
implementeras av personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet är FS (som behandlar personuppgifter
för den personuppgiftsansvariges räkning).
- Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (Privacy by Design) (art. 25) – att inte samla in mer
information än vad som behövs, inte ha den kvar längre än man behöver och inte använda den till något
annat än vad man samlade in den för.
- Den registrerades rättigheter (art. 12–22) – säkerställer efterlevnad av de registrerades rättigheter,
såsom rätten till rättelse och radering.
Vi betraktar följande krav i GDPR som de mest centrala för FS som leverantör.
- Register över behandling (art. 30) – ska föra register över bland annat behandling av personuppgifter
som utförs.
- Samarbete med tillsynsmyndighet (art. 31) – ska samarbeta med Datainspektionen (blivande
Integritetsmyndigheten).
- Bistå den personuppgiftsansvarige (art. 28) – ska följa instruktioner från den personuppgiftsansvarige
och bistå den personuppgiftsansvarige med flera av dess skyldigheter enligt art. 32 - 36.
- Säkerhet (art. 32) – ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skapa en lämplig
säkerhetsnivå. Kravet gäller även för den personuppgiftsansvarige.
- Anmälan av personuppgiftsincident (art. 33) – ska utan onödigt dröjsmål meddela
personuppgiftsansvarig vid en personuppgiftsincident.

För att ni som kund och vi som leverantör ska uppfylla de nya lagkraven ber vi er att:
- Fylla i, skriva ut och signera det personuppgiftsbiträdesavtal i två exemplar som finns tillgängligt på
förlagswebben.
o

I avtalet garanteras bland annat att vi endast behandlar personuppgifter enligt dokumenterade
instruktioner samt att vi bistår er med att uppfylla vissa skyldigheter enligt GDPR (bl.a. art. 28 och
30).

Signerade personuppgiftsbiträdesavtal skickas sedan till:
Förlagssystem AB
GDPR
Box 30195
104 25 STOCKHOLM
- Har ni egen webshop är det centralt att ni som personuppgiftsansvarig inhämtar ett samtycke från
kunden i samband med att kunden registrerar sig.
Med vänlig hälsning
FÖRLAGSSYSTEM AB

