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• Senior Associate på Jansson & Norin, a 
part of Fondia

• Juristexamen från London och Paris
• Varit verksam som jurist sedan 2009

Jurist med stort intresse för marknadsföring i 
allmänhet och GDPR i synnerhet



2018-05-18 Page 3

• Operations Manager för avdelning 
Market Information på Alektum

• Studerat juridik vid Handelshögskolan i Göteborg
• Arbetat med direktmarknadsföring och PUL-frågor 

sedan 1995

Marknadsförare med stort intresse för juridiska frågor som 
rör personuppgiftshantering
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• Vad är GDPR? 
• Varför GDPR nu? 
• Vad menas med en personuppgift?
• Insamling av personuppgifter: Varför, till vad och  vilket 

ändamål, Samtycke, Förstärkt skydd för barns 
personuppgifter, Uppgiftsminimering

• GDPR och marknadsföring efter 25 maj
• Frågestund
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• Ersätter nuvarande personuppgiftslag, 25 maj 2018 

• Tillämplig när någon behandlar enskilda individers 

personuppgifter.

• Sätter ramarna för 

- vilka uppgifter

- när

- hur 

- var 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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• Harmonisera bestämmelserna inom EU

• Följa den tekniska utvecklingen

• Stärka integritetsskyddet 

• Skärpta sanktioner vid överträdelse

• Upp till 20 miljoner Euro alt. 4 % av global årsomsättning
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• Utökad reglering mellan personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde

• Dataskyddsombud
• Utökade säkerhetskrav genom tekniska-, och organisatoriska

säkerhetsåtgärder
• Anmäla dataintrång/Incidenter inom 72 timmar
• Datainspektionen får en ny roll

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad innebär lagförändringarna för er verksamhet och varför ska dataskyddsförordningen prioriteras i er budget? Den mest uppmärksammade förändringen är bötesbeloppen. För de mest ”allvarliga” överträdelserna 4 % av er globala årsomsättning eller 20 MEURO. Till de allvarliga överträdelserna räknas de mest vanliga, expv. Bristande eller utebliven information till den registrerade. DI är och försätter vara tillsynsmyndighet, d v s det organ som ska se till att alla som träffas av förordningen följer den, men DI ges utökade resurser för detta arbete och är uppmanade att verka ”hårdare” det innebär att de ska utge böter om de upptäcker överträdelse och därmed kan ni inte ringa och rådfråga DI om er behandling såsom idag. Ska ni rådfråga DI måste det ske innan behandling av personuppg. Sker. Med utökat ansvar åsyftas dels att ni måste kunna visa DI att ni efterlever förordningen således blir dokumentation och register viktigare. Ex måste ni kunna visa att ni gallrar personuppg. Ni måste kunna visa att ni informerar om personuppg behandling – innan ett köp (ta skärmdump på varje steg ex eller logga).



1. General Data Protection
Regulation (”GDPR”)
Definitioner



• personuppgift: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”en 
registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras (ex. namn, id.nummer, lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller faktorer som är 
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 
eller sociala identitet).

• behandling: en åtgärd/er av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, (ex. 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, 
läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, 
justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring).

9

Definitioner

Presentatör
Presentationsanteckningar
DRFråga 1.Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Även information som har kodats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter är personuppgifter.BehandlingAlla former av åtgärder med personuppgifter utgör behandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. Den gäller också för manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register som är sökbart enligt särskilda kriterier.Notera att Sverige tidigare hade ett undantag (missbruksregeln) undantog personuppgifter som inkl. i löpande text, ostrukturerat material. Ej längre tillämpligt iom GDPR!
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Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten 

Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga 
integriteten. Myndigheten kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i 
uppdrag att agera stödjande och rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas 
livskvalitet kan fortsätta utvecklas och användas samtidigt som den personliga integriteten 
värnas. 

Den allt snabbare digitaliseringen av samhället ställer höga krav på att enskildas rättigheter 
och personliga integritet kan värnas. Samtidigt måste data kunna användas på ett sätt som 
återspeglar det moderna samhällets behov. Det måste finnas förutsättningar för att utveckla 
och använda tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet och näringslivets konkurrenskraft. 
Sverige behöver kunna hantera och möjliggöra den utveckling som sker av avancerad 
informationsteknik, som exempelvis artificiell intelligens (AI) och algoritmer som behandlar 
stora datamängder. 
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Utgångpunkt: Personuppgifter får bara behandlas med hänsyn till 
vissa särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

Laglig grund:
• Fullgöra avtal med den registrerade
• Fullgöra en rättslig förpliktelse
• Berättigat intresse (intresseavvägning)
• Samtycke
• (Övriga grunder) 

Ni måste ha en laglig grund för respektive ändamål. 

Vilka ändamål har er verksamhet och vilka lagliga grunder stödjer ni 
er behandling på? 
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• Måste vi använda samtycke?
• Nej det finns ytterligare fem lagliga grunder att stödja sin behandling på.  

• När fungerar samtycke bra - som laglig grund? 
• För det fall ni kan erbjuda den fysiska personen en genuin valmöjlighet och 

kontroll över hur ni kommer att använda deras uppgifter.
• Om ni kan säkerhetsställa och visa att samtycke inhämtas på ett korrekt 

sätt. 

• Vad är positivt med samtycket? 
• Ett bra samtycke ökar kundernas förtroende för er, lika så deras 

engagemang.
• Er verksamhets anseende/rykte höjs.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Några hållpunkter när ni arbetar med samtycke 
1. Se till att er förfrågan om samtycke är framträdande, i förhållande till 

annan information, separat från andra avtalsvillkor, tydligt och lätt att 
förstå. 

2. Ange uppgifter om er organisation så som namn, org.nr och 
kontaktuppgifter. Ange om ni kommer att överföra personuppgifterna 
och till vilka. Ange vad ni kommer att göra med personuppgifterna och 
varför (era ändamål). 

3. Informera om rätten att, när som helst, dra tillbaka sitt samtycke. 
4. Se till att samtycket inhämtas aktivt. Personen ska inse att han/hon ger 

sitt samtycke. Använd därför inte i förväg ikryssade rutor, opt-out rutor 
eller standardinställningar. 

5. Dokumentera samtyckesprocessen! Vem gav samtycke, när, hur, och hur 
var samtycket utformat vid tidpunkten? 

6. Samtycket måste förnyas i samband med ändringar i behandlingen av 
personuppgifter. Skapa en rutin för detta! 
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• Kunduppgifter får sparas ett år efter avslutad 
kundrelation
En tumregel enligt Datainspektionen är att 
personuppgifter om en tidigare kund i normala fall 
får användas för marknadsföringsändamål under 
ett års tid efter att kundrelationen har upphört.



2018-05-18 Page 20



2018-05-18 Page 21



2018-05-18 Page 22



2018-05-18 Page 23



2018-05-18 Page 24

Presentatör
Presentationsanteckningar
Privacy bFlera av kraven enligt förordningen kräver att vi har tekniskt systemstöd för att uppfylla kraven. Det betyder att IT får en viktig roll i anpassningsarbetet. Det går inte att skylla på att systemen är för gamla – du kan alltså vara skyldig att uppdatera dina system (ja det kan kosta pengar). En vanlig missuppfattning är att IT-leverantören ansvarar för att leverera system som följer lagen, så är det inte. Ni båda är solidariskt ansvariga enligt förordningen. Rätten att bli glömd (art 17)Anmäla dataintrång/Incidenter (art 33-34) Registerutdrag (art 12-15)Register över behandling (art 30)Dataportabilitet (art 20) - tillämpligt när fullgöra avtal eller samtyckeTekniska säkerhetsåtgärder (art 25 & 32)GallringRättelseBegränsad behandling (tillfällig spärr) (exv. adress-spärr i nova)y Design
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Make a plan!Det är inte försent! Börja nu om inte ni redan börjat! 25 maj är inte en deadline utan det är datum för när förordningen träder i kraft, arbetet fortsätter även därefter!
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Kontakt för hjälp med GDPR-processer eller andra legala 
ärenden:

Bahar Malavan Naryndji 
bahar.malavan@janssonnorin.se

Kontakt för hjälp med kundregisteruppdateringar, 
målgruppsurval, kundregisteranalyser: 

Lena Dahlbom
Lena.dahlbom@alektumgroup.com
Tel 0709 – 67 93 36

mailto:bahar.malavan@janssonnorin.se
mailto:Lena.dahlbom@alektumgroup.com
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