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GDPR 

VAD ÄR DET, OCH VARFÖR SKA JAG BRY MIG? 

BJÖRN GENFORS



VAD ÄR GDPR?

• GDPR = General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen)



VARFÖR SKA JAG BRY MIG?



TERMINOLOGI



TERMINOLOGI

• Personuppgift (personal data) 

- missbruksregeln försvinner 

• Profilering och pseudonymisering (profiling and psedonymisation) 

• Behandling (processing) av personuppgifter 

• Personuppgiftsansvarig (controller) 

• En registrerad



JURIDIK



JURIDIK - INTRO

• Extremt summarisk genomgång 

- Det finns alltid undantag 

• PUL-regler i princip oförändrade 

- Stora sanktioner: €20M / 4% av omsättning



SKYLDIGHETER (URVAL)

• Privacy by design 

• Privacy by default 

• Rapporteringsskyldighet vid PU-incident 

• Skyldighet att visa GDPR-uppfyllnad 

• Laglig grund



LAGLIGA GRUNDER TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

• Samtycke 

• Fullgöra avtal 

• Rättslig förpliktelse 

• Skydd av intressen för fysisk person 

• Allmänt intresse 

• Intresseavvägning 

- Ej för myndigheter



RÄTTIGHETER (URVAL)

• Rätt till information 

• Rätt till rättelse 

• Rätt att bli bortglömd 

• Rätt att göra invändningar 

• Rätt till dataportabilitet



JURIDISK SAMMANFATTNING

• Vilka personuppgifter behandlas? 

• För vilka ändamål? 

• Enligt vilken laglig grund? 

• Det som förut var best practice på integritetsområdet är nu lag



KOMPLETTERANDE LAGSTIFTNING

• Sverige: dataskyddslagen 

- samt områdesspecifik lagstiftning 

• EU: E-privacyförordningen



TEKNIK



BACKUPER

Bildkälla: http://knowyourmeme.com/



EVENT SOURCING



LOGGAR

(C) CC0



MOLNET

Bildkälla: https://www.christwatterston.com/blog/my-there-is-no-cloud-sticker /Stickermule



SYS ADMIN-ÅTKOMST

Bildkälla: https://www.hacking-lab.com



BIG DATA

Bildkälla: https://twitter.com/hadoopmemes/status/507565065298771968



AGIL UTVECKLING OCH CONTINUOUS DELIVERY

 Bildkälla: electric-cloud.com



SUMMA SUMMARUM

• Vad är GDPR? 

- PUL+ 

• Varför ska jag bry mig? 

- Påverkar många av de teknologier som används 

- Stora potentiella viten



LÄNKAR TILL MER INFORMATION (1)

• Dataskyddsförordningen 
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=2 

• DI:s sida om dataskyddsreformen 
- http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ 

• DI:s checklista för personuppgiftsansvariga 
- http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-forberedelser-pua.pdf 

• Frågor och svar om GDPR 
- http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/ 

• Artikel 29-gruppen  
- http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083 

• Förslag till svensk dataskyddslag 
- http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/
2017/05/sou-201739/



LÄNKAR TILL MER INFORMATION (2)

• IDG:s sammanfattning av GDPR:  
- https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-utvecklare 

• IDG:s checklista för GDPR-förberedelser:  
- https://cio.idg.se/2.1782/1.671787/eu-dataskydd-gdpr 

• Om rätten att bli glömd:  
- https://www.linkedin.com/pulse/gdpr-right-forgotten-backups-jan-garefelt/ 

• SKL:s information om GDPR för vården:  
- https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/
halsoochsjukvardskolasocialtjanst/halsoochsjukvardsjuridik/
dataskyddsforordningenochhalsoochsjukvarden.9498.html 

• Advokatfirman Delphis blogg om GDPR:  
- http://blogg.delphi.se/


