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Information om Jolivs arbete med
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vad är Dataskyddsförordningen?
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas
dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s
medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i
Sverige.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen,
PuL. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av
samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en
intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha
rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som
behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att
uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt
ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Mer information
Mer information om dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Hur arbetar Joliv med GDPR?
Joliv har en utsedd projektgrupp som tillsammans med några av våra större kunder
och leverantörer har genomfört en utredning om hur den nya
dataskyddsförordningen påverkar våra system. Denna utredning har mynnat ut i ett
antal nya utvecklingspunkter med funktioner för t.ex. förbättrad inloggning, gallring
och datauttag. Alla kravställda funktioner kommer att finnas på plats före Maj 2018.
Vissa ytterligare stödfunktioner kommer att implementeras löpande därefter.

Ert eget arbete med GDPR
Om ni inte ännu har börjat att se över er egen hantering av personuppgifter så är det
hög tid att börja. Vi på Joliv kommer fortsatt att agera som ert
personuppgiftsbiträde, precis som vi gjorde under PuL. Detta innebär att ni som
personuppgiftsansvariga måste se till att ni uppfyller kraven i GDPR då det är ni som
fortfarande äger det data vi förvaltar åt er. Vi kan därför inte införa t.ex.
gallringsrutiner på ert data utan en beställning från er som personuppgiftsansvariga.
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