General Data Protection Regulation (GDPR)

Kort information om den nya dataskyddsförordningen för privatpersoner.

Personuppgiftslagen (PUL) har länge styrt hur och vem som får
hantera personuppgifter.
Från och med den 25 maj 2018 styr GDPR hur personuppgifter
får behandlas. Det är bestämt av EU.
GDPR kallas också för dataskyddsförordningen.
Vad är personuppgifter?
Allt som hör till en person. Det är till exempel:
- namn
- personnummer
- adress
- telefonnummer och e-post
- foton
- sjukvårdsjournal, osv.
Du har ett ökat skydd av dina personuppgifter:

- Du kan få veta vem som har information om dig
- Du kan få flytta information från ett företag till en annat
- Du kan få be om att ändra information om dig
- Du kan få be om att ta bort information.

Det är många företag, landsting, kommuner och föreningar
som hanterar och sparar personuppgifter.

De ska kunna bevisa att du har givit tillåtelse att hantera dina
uppgifter.

Om att ge tillåtelse:

- Du måste tydligt ge tillåtelse till någon att spara dina
personuppgifter
- Du kan ta tillbaka tillåtelsen på ett enkelt sätt
- Den som sparar dina uppgifter måste kunna visa att du givit
tillåtelse

General Data Protection Regulation (GDPR)

Kort information om den nya dataskyddsförordningen för dig som behandlar personuppgifter.
En personuppgiftsansvarig (PuA) behandlar personuppgifter
och ska kunna visa att GDPR följs. Den ansvariga måste kunna
svara på dessa frågor:
- Varför har vi de här uppgifterna?
- Hur samlas de in?
- Vem kan se dem?

Ibland finns också ett personuppgiftsbiträde (PuB). Det kan till
exempel vara ett lönekontor.
Det har samma skyldigheter som den ansvariga.

Ett dataskyddsombud är en person som ska se till att reglerna
följs.
Dataskyddsombudet finns för dem som hanterar många eller
känsliga personuppgifter.

Datainspektionen beslutar om personuppgifter har hanterats
på fel sätt.
Ett dataintrång eller misstag måste rapporteras till
Datainspektionen inom 72 timmar.

Hur fungerar det?

Varje person måste säga ja till att du sparar deras
personuppgifter.

Om man vill visa ett foto utan att ha tillåtelse måste det vara
taget bakifrån. Man ska inte kunna känna igen personerna på
fotot.

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se

