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PUL/GDPR

PuL (Personuppgiftslagen)

● Gäller i Sverige sedan 1998

● Syfte att skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks när 
personuppgifter behandlas

● Datainspektionen som kontrollorgan



PUL/GDPR
GDPR 
(General Data Protection Regulation)

Börjar gälla i hela EU från 25 maj 2018
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Datainspektionens checklista
1. Är er organisation medveten om EU:s nya 

dataskyddsförordning?
2. Vilka personuppgifter hanterar ni?

3. Använder ni missbruksregeln idag?

4. Vilken information lämnar ni?

5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?

6. Med vilket rättligt stöd behandlar ni personuppgifter?

7. Hur inhämtar ni samtycke?

8. Behandlar ni personuppgifter om barn?

9. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?

10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er 
behandling?

11. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era 
it-system?

12. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?

13. Har ni verksamhet i flera länder?

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2016/ny-checklista-forbereder-organisationer-for-den-nya-eu-forordningen/
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Att beakta:

Tillgänglighet
Alla individer har alltid rätt att ta del av de uppgifter 
organisation har registrerade om dem. Organisation måste 
säkerställa att information lämnas inte ut till fel person när 
man får en förfråga.

Spårbarhet
Organisation ska kunna visa vad som har gjorts med 
informationen och även vilka som har sett den och vilka som 
har haft tillgång till de.

Medgivande
Organisation måste alltid få ett godkännande från personer 
man vill registrera uppgifter om.

Transparens
Det måste framgå i klartext hur organisationen använder 
personlig data.

https://www.nexusgroup.com/sv/blogg/checklista-for-gdpr/
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Att beakta:

Portabilitet
Individen har alltid rätt att begära att informationen du 
registrerat överlämnas till en annan part.

Korrigering
Individen har rätt att få felaktig information om sig rättad.

Borttagning
Individen har rätt att bli borttagen ur register. Det här gäller 
även om personen tidigare godkänt lagring av persondata.
Och det räcker inte bara att ta bort informationen – man 
måste se till att det inte finns några spår kvar.

https://www.nexusgroup.com/sv/blogg/checklista-for-gdpr/
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Behandling är endast laglig om åtminstone ett 
av följande villkor är uppfyllt:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter 
behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är 
part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant 
avtal ingås.

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den personuppgiftsansvarige.

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 
betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre 
och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
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Vad ska klubben göra?

Invetera och dokumentera:

● var?
● vilka?
● varför?

personuppgifter som behandlas
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Vad ska klubben göra?

Informera och delge medlemmar i samband 
med registreringen

● tydligt 
● kortfattat
● lättförståeligt

hur ni behandlar medlemmarnas 
personuppgifter
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Vad ska klubben göra?

Säkra data

● lagra säkert 
● hantera säkert
● informera/utbilda registeransvariga hur 

man säkert hanterar data
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De som använder BAS...

...behöver inte göra så mycket då SBU 
kommer att:

● inventera och dokumentera
● se till den tekniska datasäkerheten och 

systemdokumentationen
● genomföra utbildningar gällande 

behandling av personuppgifter 
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Medgivande & policyn

Exempel från KSS (Karlskrona Segelsällskap)* : 
ansökan & personuppgiftspolicy

* kommer att anpassas till GDPR senare i april 2018

http://www.knss.nu/globalassets/karlskrona-ss---segling/dokument/ansmedlempdffillrev1.7.170115.pdf
http://www.knss.nu/globalassets/karlskrona-ss---segling/dokument/kss-personuppgiftspolicy-1.0.pdf
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SBU:s resurser

GDPR och Svenska Båtunionen

https://sites.google.com/batunionen.com/gdpr/startsida?authuser=0

