2020-10-07 Seminarium om skolans personuppgiftshantering för att möta GDPR:s krav
Frågor från chatten

Kanonbra jobb, Botkyrka!
Jag har en fråga
Nu sitter alla kommuner och kollar om olika appar är godkända enligt GDPR. Det är ett väldigt
dubbeljobb om man ser det på nationellplan.
Skulle detta kunnas göras från någon mer ovanifrån?
Jag håller med --, vi lägger alla ned tid på att göra i stort sett samma sak. det finns potential för stora
samordningsvinster. Vilken instans skulle kunna samordna detta?
Precis vår tanke på skärgårdsgymnasiet
Vi kommer att publicera presentationer och material från gruppdiskussionerna på Skolfederations
webbplats för seminariet: https://www.skolfederation.se/praktisk-administration-av-personuppgifter-iskolan/. Datainspektionens presentation mejlar vi ut till deltagarna efteråt.
På https://sites.google.com/skola.lund.se/ok-appar-lund/whitelist finns en lista som man kan använda
sig av för att se om appen uppfyller kraven enligt GDPR. Det är utbildningsförvaltningen (om jag inte
minns fel) i Lunds kommun som utvecklat hjälpmedlet.
Vi kommer att publicera presentationer och material från gruppdiskussionerna på Skolfederations
webbplats för seminariet: https://www.skolfederation.se/praktisk-administration-av-personuppgifter-iskolan/. Vi mejlar Datainspektionens presentation till deltagarna efteråt.
Om samverka för att undvika dubbelarbete vill jag tipsa om seminarierna
Personuppgiftshantering i appar 25 nov
Puba- avtal 28 okt
Tanken där är att försöka hitta lite samarbeten
Vi i Stockholms stad har en liknande webbsida där vi listar tjänster och verktyg som är godkända för
oss, som inte hanterar personuppgifter eller som vi tecknat PUB-avtal med. Skolorna kan via ett
formulär på sidan även önska att vi granskar andra verktyg, som hos Botkyrka. https://dl.stockholm.se
Är man inloggad via ett stockholms-konto ser man mer info, men det mesta är publikt för alla.
Kanske tokigt här, men ett tips i arbetet med informationssäkerhet överlag (där gdpr är ett av flera
lagrum att förhålla sig till) är SKR:s verktyg KLASSA. Ett verktyg som är öppet för SKR:s medlemmar
och där man som systemförvaltare får en handlingsplan på vad som ska göras.
Just att KLASSA väver samman perspektiv från flera lagrum gör det extra intressant.
Är förhandssamråden offentliga, och kan man enkelt ta del av de som gjorts?
Man kan vända sig till oss på Datainspektionen och begära ut det förhandssamråd man är intresserad
av .
Tack --. Hur vet man vilka förhandssamråd som finns och vad de handlar om?

Det bästa sättet är att vända sig till registratorn som kan söka i vårt ärendehanteringssystem.
Högaktuellt nu är Schrems II domen som påverkar flera tjänster skolorna använder. Ngt nytt där från
er? Tolkning, stöd, praxis, tidsplan....? :)
Kan man få webbadressen till Botkyrkas Digiportal?
Digiportalen.se
Vore bra att ta fram en nationell mall för hur appleverantörer ska redovisa underleverantörer och
datalagring för att underlätta kvalitetssäkringen av appar.
--, vi plockar upp den idén till vår grupp som arbetar med ensade PUB-avtal
--, om du har input till vad kriteririer till den får du gärna maila mig :-)
ok
Tack grupp 1 för bra dialog!
Ja, precis inom Sambruk kan finnas en plattform för den här typen av nätverkande
https://klassa-info.skl.se/
Samverkan med privata skolor ”glöms” bort…
Tack för idag!
Tack för idag
Tackar!

