Workshop II inför
dataskyddsförordningen, GDPR
Workshop I:
Klassificera information i verksamheten
Identifiera system och andra ytor där personuppgifter behandlas.

Workshop II:
Inventera och åtgärda brister i säkerhetsskyddet i de system som
behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen
General Data Protection Regulation (GDPR)
Träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter lokal lagstiftning som exempelvis
Personuppgiftlagen, PuL
Syfte att:
– Stärka integritetsskyddet
– Möta teknikens förändringar
– Underlätta handel inom EU
Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen (byter namn till
Integritetsskyddsmyndigheten under 2018):
Information om Dataskyddsförordningen, GDPR:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Dataskyddsförordningen
För den enskilde medborgaren
Rättigheterna stärks vid hantering av personuppgifter:
Rätten att bli ”glömd” i vissa situationer
– Direktreklam eller liknande.
– Ej korrekta eller irrelevanta sökning exempelvis i Google.
– Uppgifter får dock sparas om det är legitimt.

Dataportabilitet
– Flytta uppgifter från sociala nätverk.
– Byte av leverantör.

Dataskyddsförordningen
För företag, myndigheter organisationer
Obligatorisk rapportering vid intrång eller förlust av personuppgift inom 72
timmar).

Konsekvensanalys vid behandling av känsliga personuppgifter som
exempelvis genetiska eller biometriska data.
Sanktionsavgifter (viten) vid utebliven efterlevnad av GDPR.

Dataskyddsförordningen
De största skillnaderna som GDPR kommer att resultera i,
jämfört med dagens PUL (dataskyddsdirektivet) är främst:
•
•
•
•
•
•
•

Mer och lättförståelig information ska ges till den enskilde
personuppgifterna samlas in ifrån. Den enskilde ska kunna bli glömd
och få information rättad och raderad.
Grundas behandlingen på samtycke ska man kunna visa och bevisa
att samtycket har lämnats.
Att den personuppgiftsansvariges (Uppsala universitets) ansvar har
förtydligats och en sanktionsavgift införs om denne inte följer
förordningen.
Personuppgiftsombudet blir istället ett Dataskyddsombud med en
starkare ställning.
En skyldighet att rapportera personuppgiftsincidenter inom 72
timmar till datainspektionen.
Tydligare krav på att skydda uppgifterna med säkerhetsåtgärder.
Hårdare regler vid tredjelandsöverföring med större krav på ansvar.

Dataskyddsförordningen
- Anmälan om personuppgiftsbehandling
Två nya e-blanketter kommer att publiceras för att kunna anmäla register över
personuppgiftsbehandlingar (registerförteckning).
1.

När UU är personuppgiftsansvarig (när vi behandlar ”våra egna”
personuppgifter.

2.

När UU är personuppgiftsbiträde (när vi behandlar personuppgifter för en
annans räkning).

Syftet är att ha kontroll på vilka behandlingar vi har och var vi har dem.

Information om Dataskyddsförordningen
Medarbetarportalen,
Vårt UU/ Universitetsövergripande projekt /EU:s dataskyddsförordning

Vad är dataskyddsförordningen?
Frågor och svar

Anpassning till Dataskyddsförordningen
Avsnitt i projektets handlingsplan
• Inventera, uppdatera och beskriv policys, processer och annan dokumentation som är
av intresse i behandlingen av personuppgifter.
• Uppdatera avtal.
• Fortsätta arbetet med att medvetandegöra efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
• Den registrerades rättigheter att få tillgång till sina personuppgifter samt information
till de registrerade.
• Upprätta registerförteckning avseende Uppsala universitets system och register som
innehåller personuppgifter.
• Utred rättsligt stöd.
• Tillsätt Dataskyddsombud.
• Hantering av samtycke.
• Rätt att bli bortglömd.
• Dataöverföring (portabilitet).
• Ta fram rutin för hantering av personuppgiftsincident och tydliggör ansvar och roller.
• Säkerhet avseende insamling och hantering av personuppgifter.
• Inbyggt dataskydd (privacy by design).
• Identifiera system och andra ytor där personuppgifter behandlas.
• Definiera ”best practice”-skyddsåtgärder för system som behandlar personuppgifter.
• Inventera och åtgärda brister i säkerhetsskyddet i de system som behandlar
personuppgifter.
• Utvärdera och följ upp.

Återkommande fråga till projektgruppen om
”rätten att bli glömd”
Rätten att bli glömd (enligt Datainspektionen)
– finns under vissa förutsättningar, men är inte definitiv.

– är förknippad med stora begränsningar när det gäller information
som hanteras vid en myndighet.
– finns ett legitimt skäl att behålla uppgifterna kan detta alltså ske
trots att personen ifråga velat ha dem raderade. Exempelvis för att
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning.

Dataskyddsombudet…
…och lite om dataskyddsförordningen
Jacob Håkansson

Du är här:Hem → Dataskyddsreformen → Dataskyddsförordningen →
Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter → Dataskyddsombud →
Dataskyddsförordningen om dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen om dataskyddsombud
Artikel 37: Utnämning av dataskyddsombudet
1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla
omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om
a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom
när detta sker som en del av domstolarnas dömande verksamhet,
Datainspektionens kommentar
Myndigheter och offentliga organ måste alltså ha ett dataskyddsombud oavsett
vilka uppgifter de behandlar. Det gäller inte för andra organisationer. De måste
ha ett dataskyddsombud bara om de faller inom kategorierna b och c nedan.
Men även privata organisationer kan bedriva offentlig verksamhet och
myndighetsutövning, till exempel inom kollektivtrafik, vatten- och
energiförsörjning, väginfrastruktur, radio och tv i allmänhetens tjänst,
allmännyttiga bostäder eller disciplinorgan för reglerade yrken. För de
registrerade är det ungefär samma sak om deras personuppgifter behandlas
av en myndighet eller ett offentligt organ. Ett dataskyddsombud kan då ge de
registrerade skydd och trygghet.
Datainspektionen rekommenderar därför att privata organisationer som
bedriver offentlig verksamhet och myndighetsutövning utnämner ett
dataskyddsombud.
b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet
består av behandling som, på grund av sin karaktär, sin omfattning och/eller
sina ändamål, kräver regelbunden och systematisk övervakning av de
registrerade i stor omfattning, eller
Datainspektionens kommentar
"Kärnverksamhet" är den nödvändiga centrala verksamhet som en
organisation utför för att uppfylla sitt uppdrag och sina mål.
Exempel: Ett säkerhetsföretag kameraövervakar flera köpcentrum. Deras
kärnverksamhet är säkerhet, men de måste filma personer, vilket innebär att
de behandlar personuppgifter i stor omfattning. Personuppgiftsbehandling är
alltså en del av deras kärnverksamhet.
Men alla organisationer behandlar personuppgifter i stödjande verksamheter,
till exempel för att betala ut lön, eller i samband med it-stöd. Det är exempel på
nödvändiga stödfunktioner för organisationens kärnverksamhet eller
huvudsakliga verksamhet. Även om sådana verksamheter är nödvändiga eller
centrala, så är de inte kärnverksamhet utan kompletterande funktioner. Ickeoffentliga organ som bara behandlar personuppgifter på det sättet behöver
alltså inte något dataskyddsombud.
"Regelbunden" betyder
•pågående övervakning eller övervakning som sker i vissa intervall eller under
en viss period
•återkommande eller upprepad övervakning vid fasta tidpunkter
•ständig eller periodisk övervakning.
"Systematisk" är övervakning som
•sker enligt ett system
•är på förhand arrangerad, organiserad eller metodisk övervakning
•sker enligt en allmän plan för insamling av personuppgifter
•utförs som ett led i en strategi.
"Regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade" omfattar alltså
till exempel
•alla former av spårning och profilering på internet
•drift av ett telekommunikationsnät
•tillhandahållande av telekommunikationstjänster
•datadriven marknadsföring
•profilering eller poängsättning för riskbedömningar till exempel för bedömning
av kreditvärdighet, fastställande av försäkringspremier
•förebyggande av bedrägeri, upptäckt av penningtvätt
•positionsspårning, till exempel genom mobilappar
•lojalitetsprogram
•beteendestyrd annonsering
•övervakning av välbefinnande, träning och hälsa via exempelvis
aktivitetsarmband

Datainspektionen om dataskyddsombudet

Dataskyddsförordningen och dataskyddslag
Dataskyddslagen = Nationella kompletteringar till dataskyddsförordningen

• Utredningen föreslår en ny dataskyddslag.
• Målsättning: Bevara så mycket som möjligt av tidigare
bestämmelser – en del personuppgiftsbehandling kommer
därför att bli densamma.
• Preciserar vad som skall gälla för svenska förhållanden.

Direktiv för utredning av personuppgiftsbehandling
(PuB) inom forskning och utbildning
PuB inom utbildningsområdet

Utredningen har identifierat ett behov av att införa en forskningsdatalag
med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för
forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter
skyddas.

PuB för forskningsändamål

SOU 2017:50

Lämpliga åtgärder för integritet och konfidentialitet?
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– Nyckelorden är att utveckla och använda nya tjänster
samtidigt som den personliga integriteten värnas, säger
digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Peter Eriksson
Bostads- och digitaliseringsminister
Näringsdepartementet

• Datainspektionens blir en central
tillsynsmyndighet på området och
byter namn till
Integritetsskyddsmyndigheten.
• Myndighetens uppdrag kommer att
ändras så att dess stödjande och
rådgivande roll blir tydligare.
• Myndigheten tillförs 30 miljoner
kronor extra från och med 2018
• Myndigheten får också i uppdrag
att löpande följa utvecklingen inom
integritetsskydd
• EU:s dataskyddsreform som börjar
gälla under 2018 är den största
integritetsstärkande reformen på
länge.

Problem med personuppgifter?

Personuppgifter och känsliga personuppgifter
Personuppgifter:
• varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person, t.ex.
- namn
- ett identifikationsnummer
- en lokaliseringsuppgift eller
onlineidentifikatorer
- eller en eller flera faktorer som är specifika för
den fysiska personens fysiska, fysiologiska,
genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet.

Känsliga personuppgifter:
1. ras eller etniskt ursprung
2. politiska åsikter
3. religiös eller filosofisk övertygelse
4. medlemskap i en fackförening
5. hälsa
6. en persons sexualliv eller sexuella
läggning
7. genetiska uppgifter och
8. biometriska uppgifter som entydigt
identifierar en person.

Att behandla personuppgifter efter
den 25 maj 2018?

Man får behandla personuppgifter,
men
• det måste finnas ett klart angivet
ändamål, och
• behandlingen måste vara nödvändig
för ändamålet, och
• så skall det finnas en laglig grund för
behandlingen som skall,
• skyddas av tekniska och andra
åtgärder.

√

Laglig grund?

•
•
•
•

Samtycke = frivilligt och uttalat.
Avtal = för att fullgöra ett avtal eller på begäran av den registrerade.
Rättslig förpliktelse = Om lag tvingar till behandling av personuppgifter.
Skydd för grundläggande intresse = Om någons grundläggande intresse kräver
behandlingen.
• Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning = Om myndighetens arbete
kräver behandlingen.
• Intresseavvägning = Om berättigade intressen för behandling väger tyngre än
skyddet av den enskildes rättigheter.

Registrerades rättigheter
•
•
•
•

Få tillgång till sina personuppgifter
Få felaktiga personuppgifter rättade
Få sina personuppgifter raderade
Invända mot att personuppgifterna används för reklam
(motsv.)
• Invända mot att personuppgifterna används för
automatiserat beslutsfattande och profilering
• Rätt att flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Dataskyddsombudets uppgifter

Vad skall uträttas:
1. Samla in information om hur organisationen
behandlar personuppgifter.
2. Kontrollera att organisationen följer
bestämmelser och interna styrdokument.
3. Informera och ge råd inom organisationen.
4. Dataskyddsombudet ska också ge råd om
konsekvensbedömningar.
5. Vara kontaktperson för Datainspektionen.
6. Vara kontaktperson för registrerade och för
personal inom organisationen.
7. Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid
inspektioner.

Problem med personuppgifter?

Anpassning av fysisk miljö till nya rättigheter?

Dataskyddsombudet vid Uppsala universitet?

”…möjliggöra efterlevnaden av dataskyddsförordningen, genom att initiera och
uppmuntra en god dataskyddskultur och följa upp avvikelser inom organisationen.”

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter vid
UU?
√
√

Ansvaret för personuppgiftsbehandlingen ligger alltid hos den
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet.

√

Dataskyddsgrupper?

Dataskyddsombud

Rådsgrupp 1

Rådsgrupp 2

Rådsgrupp 3

Lagring

Registrering

Uppföljning

Info-säkerhet - Juridik - IT - Verksamhetsanknytning - Omvärldsbevakning

Automatiserade rutiner för dataskyddsfrågor

En liten del i ett stort sammanhang
Mer information och stöd kommer

Medvetandegöra efterlevnaden

Upprätta registerförteckning

Rätt att bli bortglömd

Registrerades rättigheter
Hantering av samtycke

Workshop I:
Informationsklassificering
• Vilken information?
• Hantering var, hur och
vilka roller?
• Klassificering för att
avgöra skyddsbehov

Inbyggt dataskydd

Policys, processer

Uppdatera avtal
Workshop II: Kravanalys

m.m.
Utred rättsligt stöd

Fokus för denna
workshop:
Uppfyller våra system
krav som motsvarar
klassningen?

Ett möte mellan universitetets informationssäkerhetarbete och arbetet
med anpassningar inför dataskyddsförordningens införande

Från GDPR-projektetets aktivitetsplan

Identifiera system och andra ytor där personuppgifter behandlas.
Definiera ”best practice”-skyddsåtgärder för system som behandlar
personuppgifter.
Inventera och åtgärda brister i säkerhetsskyddet i de system som
behandlar personuppgifter.

MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:1
9 § I syfte att hantera hot och risker som rör informationssäkerheten i
verksamheten ska myndigheten med stöd av modeller som myndigheten
beslutar
1. klassa information med utgångspunkt i konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet i olika nivåer utifrån vilka konsekvenser som kan uppstå
av ett bristande skydd,
2. identifiera, analysera och bedöma hot och risker för verksamhetens
information, system och tjänster …

Stöddokument
- Riskhantering,uppdaterad riktlinje

• Riskhantering, rutiner för informationssäkerhet,
UFV 2018/211
• Stöd vid genomförande av riskanalyser för
bedömning och behandling av säkerhetsrisker
• Praktiskt och verksamhetsanpassat stöd för
kontinuerlig riskhantering av universitetets
informationsresurser

Riskhanteringsprocessen
1. Avgränsning. Vilka system, systemdelar, gränssnitt etc. ska ingå i
analysen? (Vad ska ingå i analysen?)

2. Informationsklassificering med utgångspunkt från en referenstabell.
Vilken information hanteras av systemen/et och hur känslig är den med
avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet? (klasser:
representeras av siffror 0-3).
3. Kravanalys. Säkerhetsmässiga krav mappas mot resultatet från
genomförd riskanalys (nulägesbedömning). Planering av åtgärder för
identifierade GAP.
4. Riskanalys. Kan genomföras som ett kompletterande moment.
5. Åtgärdsplan för säkerhetsförbättringar.

Varför? Inte bara för att slippa betala vite …

Informationsklassificering utgör grunden
Klasser (skyddsnivåer/konsekvensvärden):
Tidigare använda: Bas, Hög och Särskilda krav.
I den nya modellen: 0, 1, 2 eller 3.

Bedöms för var och en av nedanstående säkerhetsaspekter:
Konfidentialitet:

Informationen ska inte göras tillgänglig eller avslöjas för
obehöriga personer, system eller processer.

Riktighet:

Informationen ska inte förändras eller förstöras, varken
obehörigen, av misstag eller pga. funktionsstörningar.

Tillgänglighet:

Informationen ska vara åtkomlig och användbar på förväntat
sätt och inom önskad tid.

Informationen får ett KRT-värde, exempelvis 322
Konfidentialitet Riktighet

Tillgänglighet

Rutiner för riskhantering – bilaga 2
En hjälp att hitta rätt i klassningsarbetet

Klassningsprocessen
”Är systemet tillräckligt säkert för min information?”
Ger stöd i mappningen mellan informationens behov och vad ITsystemet uppfyller.
Informationsklassning

IT-system

(Skyddsbehov)

(Skyddskrav)

Humant genetikdata: 322

IT-system A (322)

Ekonomidata: 221

IT-system B (222)

Personalärenden: 221
Offentlig information: 022

IT-system C (222)

Loggar: 221

IT-system D (221)

Backuper: 322

IT-system E (322)

Kravanalys (nästa steg) – att inventera och åtgärda brister i
säkerhetsskyddet i de system som behandlar personuppgifter.

Kategori
-E-P
-Säk

Inte bara system
Klassningen behöver ligga till grund för all informationshantering
•

säkerställa att personuppgifter i system och tjänster och i all
övrig hantering behandlas i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning vad avser säkerhetsmässiga aspekter

•

säkerställa att all hantering av personuppgifter svarar mot
universitetets krav på god informationssäkerhet

Behöver jag den
här
informationen?

Kan jag lägga den här
informationen i Dropbox?

Måste jag lagra/kommunicera
informationen krypterat?
Kan jag skicka denna
information via e-post?

Genomförande och rapportering

Workshop!

