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KORT OM
UTMANINGEN MED
GDPR I SKOLAN

GDRP
Lämplig
säkerhet

Rätten att
bli glömd

Personuppgiftsansvarig

Utmaningen:
● Komplex och omfattande
● Påverkar alla överallt
● Acceptans och förståelse på alla nivåer
● Kräver engagemang, utbildning och
kontinuitet

Uppgiftsminimering

Personuppgifter
Anmälan

Registerförteckning

Lämplig
säkerhet

Profilering

Känsliga
personuppgifter

Rätt till
info

Mottagare

Dataportabilitet

Samtycke

Incidenthantering

Samråd
med DI

Laglig
grund

Anmälan till
registrerade

Biträden

Registerförteckningar

PuO

Utbildning

Sanktioner

Konsekvensbedömningar

Tankar om behovet:
● Organisatoriskt ramverk
● Vägledning och goda exempel, best
practice, vad är good enough?
● Samverkan
● Det måste bli lätt att göra rätt
● Praktiska verktyg. Det får inte vara upp till
var och en att hitta egna lösningar

Ramverk för dataskyddsarbetet
INSAMLING

LAGRING

BEARBETNING

ÖVERFÖRING

Laglig grund, ändamål och ändamålsbegränsning
Information till registrerade
Registrerades rättigheter
Register över personuppgiftsbehandlingar
Hantering av personuppgiftsincidenter
Säkerhet (inkl. Privacy by Design & Default)
Styrning, kontroll och förvaltning
Utbildning
Gallring/Avskiljning/Arkivering
Överföring av personuppgifter
Risk och konsekvensbedömningar (DPIA)
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GALLRING

Kravområde 10
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Kvaliteten måste förbättras

Samlad bedömning och nyckelobservationer
Ett arbete för att ta fram styrande dokument och processer för genomförande av förhandsbedömningar och konsekvensbedömningar (DPIA) har genomförts. Inom ramen för
denna gap-analys har kvaliteten i framtagna dokument inte bedömts. Däremot saknas dokumenterade förhandsbedömningar för respektive behandling för ett flertal områden.
Endast en konsekvensbedömning har genomförts men genomförande av förhandsbedömningar inom samtliga områden kommer sannolikt medföra krav på fler
konsekvensbedömningar

ID

GAP

Leverabler (kritiska leveranser, definition of
done)

%
slutfört

Kommentar

Förhandsbedömning
10.1

3

Befintliga utvecklingsprocesser ger vägledning när
en förhandsbedömning ska genomföras.

50 %

Oklart om sådan rutiner införts inom verksamhetsområdena och om detta efterlevs i praktiken.

10.2

3

Stöddokument för att genomföra en
förhandsbedömning.

80 %

Ett riskbedömningsverktyg finns framtaget men är inte kvalitetsgranskat. Det är därtill oklart om verksamheten använder stödet
på ett korrekt sätt.

10.3

2

Förhandsbedömning av befintliga behandlingar.

30 %

Kompletta dokumenterade förhandsbedömningar saknas och någon uppföljning har inte genomförts.

Genomförande (i de fall behandlingar med hög risk identifierats)
10.4

3

Process framtagen för hur en DPIA ska
genomföras (inklusive roller och ansvar).

60 %

Ansvar utdelat men krävs en dialog med verksamheten för att säkerställa ansvar, förståelse för genomförandet och hur
bedömningar ska genomföras.

10.5

2

Konsekvensbedömningar av högriskbehandlingar
har genomförts

30 %

Endast en DPIA har genomförts (visselblåsarsystem). Rimligen föreligger krav på att även genomföra DPIA på
bakgrundskontroller centrala funktioner,

10.6

2

Styrande dokument (mallar, instruktioner,
guidelines) framtagna.

50 %

Mallar och instruktioner framtagna men ej anpassade till bolaget. Mallar m.m. är inte kvalitetssäkrade. Oklart om verksamheten
har förståelse för kraven.

70 %

Oklart om rutin fungerar tillfredsställande. Någon dokumenterad uppföljning har inte genomförts.

Uppföljning
10.7

2

Rutin att följa upp implementeringen av de
riskreducerande åtgärderna (som beslutats i DPIA).
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Sammanfattande bedömning

1

Allvarliga brister

2

Kvaliteten måste förbättras

3

Kvaliteten bör förbättras

4

Kvaliteten är tillfredsställande

5

Ledande

Respektive kravområde innehåller ett antal leverabler som ska vara implementerade i verksamheten för att uppfylla GDPR på ett
tillfredsställande sätt. Respektive leverabel har inom ramen för GAP-analysen utvärderats utifrån den information som erhållits från
verksamheten och DSO. Mognadsgraden av respektive leverabel har därefter vägs samman för respektive kravområden enligt nedan.

1. Laglig grund, ändamål och
ändamålsbegränsning

•

Kvaliteten måste förbättras

2

7. Styrning, kontroll och
förvaltning

•

Kvaliteten bör förbättras

3

2. Information till
registrerade

•

Kvaliteten måste förbättras

2

8. Utbildning

•

Kvaliteten bör förbättras

3

• Kvaliteten är tillfredsställande

4

•

Allvarliga brister

1

3. Registrerades rättigheter

9. Gallring/Avskiljning/
Arkivering

4. Register över
personuppgiftsbehandlingar

•

Kvaliteten måste förbättras

2

10. Konsekvensbedömningar

•

Kvaliteten måste förbättras

2

5. Hantering av
personuppgiftsincidenter

•

Kvaliteten bör förbättras

3

11. Överföring av
personuppgifter

•

Kvaliteten bör förbättras

3

6. Säkerhet
(inkl. Privacy by Design)

•

Kvaliteten måste förbättras

2
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Risk

RISK
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POTENTIELL
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Konsekvensbedömning om dataskydd
NÄR?

VARFÖR?

Sannolikt leder till en hög
risk för enskildas rättigheter
och friheter

Beskriva, bedöma och
hantera risker för individer

HUR?

Visualisera risker

