DPO/DSO

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen mig som företagare?
I maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd träda i kraft för alla medlemsstater. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) ställer nya och
högre krav på organisationers hantering av personuppgifter, så som dataskydd, uppföljning,
dokumentation, incidentrapportering, konsekvensbedömning och förmågan att kunna
påvisa att man följer lagstiftningen.
När GDPR-förordningen träder i kraft från och med 25 maj 2018, kommer det i vissa fall ställas
krav på ett dataskyddsombud (DPO/DSO). Kravet att utse ett ombud gäller för myndigheter
och för företag som hanterar personuppgifter i stor skala. Om man som företag har en verksamhet eller tjänster där personuppgifter förekommer i kärnverksamheten ska ett ombud
finnas.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige i
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet
ska även bevaka att regler följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Svårt att hitta rätt person?
Eftersom den nya dataskyddslagen omfattar väldigt många områden, är det bra
om dataskyddsombudet har kunskap inom både IT, informationssäkerhet och
juridik. Att utse ett dataskyddsombud i organisationen är riskfyllt då det inte får
förekomma någon intressekonflikt, då det är ett allvarligt brott mot dataskyddsreglerna. Detta försvårar möjligheten att hitta rätt person och det kan därför i
många fall vara enklare och mer gynnsamt att utse en extern partner att agera
dataskyddsombud för verksamheten.
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DPO/DSO
Varför Secify?
Genom oss får ni den kompetens som krävs både inom det juridiska samt inom IT- och
informationssäkerhet. Vi kommer på ett tydligt och säkert sätt tillsammans med er vara
företagets dataskyddsombud. Vi levererar en komplett och unik tjänst till er där ni kan
känna trygghet då vi har kunskap inom alla områden.
Ni får det kunskapsstöd som ni behöver i frågor gällande dataskyddsförordningen och
annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi agerar även som kontaktperson i frågor som rör
behandling av personuppgifter gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och bistår er vid
utredning och rapportering av misstänkta dataintrång.

Ni erbjuds bland annat följande genom vår DPO tjänst:
• Utveckling av ett övergripande systematiskt arbetssätt för hantering av
personuppgifter för att efterleva den kommande dataskyddsförordningen.
• Ni får kontinuerlig uppdatering av nya direktiv från Integritetsskyddsmyndigheten.
• Utformning och förvaltning av styrdokument och information rörande
personuppgiftsbehandling.
• Utforma säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.
• Ärendehanteringssystem för enkel kommunikation.
• Informera och utbilda personal i frågor som rör
behandling av personuppgifter.
• Övervakning, tillsyn och stickprov av personuppgiftsbehandling.
• Framtagande av remissvar och andra yttranden och
skrivelser avseende personuppgiftsfrågor.
Ni får även tillgång till våra färdiga policymallar, biträdesavtal, checklistor, riktlinjer och andra
dokument som kan behövas, så undviker ni att spendera både tid och pengar på att skapa egna.
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