2020-10-28 Praktisk hantering av PuB-avtal
Frågor från chatten

Länk att anmäla sitt intresse för att vara med och påverka:
https://internetstiftelsen.wufoo.com/forms/zo4bf3a123uju5/
God morgon! :)
Godmorgon och varmt välkomna!
Tackar!
God morgon från Malmö
God morgon!
Vem kan hitta på ett längre ord än "personuppgiftsbiträdesavtal"? 26 bokstäver om jag räknar rätt
God morgon :-)
God morgon :)
God morgon från Luleå
God morgon från Internetstiftelsens norra utpost i Piteå!
Länk till formulär att anmäla intresse: https://internetstiftelsen.wufoo.com/forms/zo4bf3a123uju5/
Borde finnas en checklista som stöd för att kunna avgöra vilken typ av relation det är mellan aktörerna
ex PUA-PUB eller PUA-PUA situation
Hur lång tid uppskattar du det tar innan en lärare som vill ha tillgång till en tjänst verkligen har
tillgång?
Hur säkerställer ni att ni får kännedom om alla tjänster som faktiskt används i klassrummen, så ni har
avtal?
Ger ni alltid lärarna möjlighet att få det dom vill ha (om det är möjligt), eller finns det någon styrning
när det gäller kvalitet på produkten och hur många som vill använda produkten?
Vi publicerar allt material på webbplatsen för seminariet: https://www.skolfederation.se/2020-10-28praktisk-hantering-av-pub-avtal/
Tack --, ni e proffsiga!
Hur ser ni på exempelvis Google i ljuset av Schrems II
Fråga: Finns det inget personuppgiftsbiträde som ifrågasatt att de har ansvar för sina underbiträden
enligt SKR:s mall. Många använder molnlagring med Microsoft eller Google som underbiträde och
rent praktiskt kan det bli svårt med ex tillsyn?
skulle du kunna dela med dig av denna ppt? intresserad av era flöden.
Menar ni alltså att ni inte använder G Suite alls just nu?

Tack -- :)
Kan inte säljaren hjälpa till med att göra beställaren uppmärksam på när det krävs ett PUB-avtal i
samband med inköp "Tänk på att denna applikation kräver att det finns ett PUB-avtal"
Jag tänker att leverantörer inte skall sälja om det inte finns ett upprättat avtal. Leverantören bör veta
vilka avtal man har
Är allt frid och fröjd när man har ett PUB-avtal? Finns inte ett behov av arbete även efter det?
Även om man upprättat ett PUB-avtal med en aktör där man är osäker på om det är en PUA-PUB
relation - det är ju olagligt att sakna PUB-avtal men inte olagligt att ha ett :-)
Det betyder dock inte automatiskt att allt är frid och fröjd. Det kan vara en situation där man har delat
PUA och då finns det ju krav på att förhållandet ska definieras, vilket sker felaktigt i PuB-avtalet så det
är viktigt att man förstår vilken relation man har.
Cloud Act ger insyn för amerikanske myndigheter även med Standardklausuler … Då hjälper inte
standardklausuler
Att de inte vet beror ju inte på att de inte är informerade. Det är bara perifert för den verksamme
läraren.
Kommentar --. Cloud Act och Privacy Shield problematiken är ju olika saker. Även om domen som
kom bygger på problematiken i Cloud Act. Vi kan ju konstatera att Schrems II inte sa något annat än
att Privacy Shield inte fick användas. De tar ju till och med upp i domen att BCR och
Standardavtalsklausuler kan användas om adekvat skyddsnivå uppfylls. Sedan är ju Cloud Act och
röjandeproblematiken fortfarande ett problem men här finns ju inget avgörande än heller!
Apropå att avgöra om man som lärare får använda en digital tjänst man hittat - så är ett tips att kika
på edtechkartan.se och stödet Välja digitala lärresurser - > Att avgöra hur du kan och får använda en
IT-tjänst :) Där delar handlar om personuppgifter, men även andra frågor.
Tänker på att det finns ju Dela digitalt, kan det vara en yta?
Anmäl intresse att påverka: https://internetstiftelsen.wufoo.com/forms/zo4bf3a123uju5/
Kommer man åt kommentarerna som skrivits i chatten efter att zoom-mötet är avslutat? Tänker om
det finns någon motsvarighet som finns i Microsoft Teams, där all chatthistorik sparas i Teamschatten.
Vi anonymiserar chatten och publicerar även den!
Perfekt! :)
nu måste jag tyvärr avvika. Tack för idag :)
Måste berömma er för väldigt givande träffar! Tack!
Tack för idag!
Tack för idag!
Tack för idag :)
Tack!
Tack så mycket!

