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Steg för steg mot 

GDPR
Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskydds-
förordning GDPR i kraft och ersätter den 
svenska personuppgiftslagen. Det  
innebär stora förändringar för alla som  
behandlar personuppgifter. 

Här berättar CIO:erna på Kronofogde-
myndigheten, Perstorp, Viking Line och 
Attendo om sitt compliance-arbete och 
juristen David Frydlinger delar med sig av 
sin expertis. 

Dessutom tittar vi på upphandling  
av it-juristtjänster, med nedslag  
hos City Network och Lifesum  
och en branschöversikt över 17  
leverantörer. 

Ur CIO Sweden 2/2017.
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Den nya lagen berör alla, och det är hög 
tid att komma igång med compliance-
arbetet, menar juristen David Frydlinger. 

N edräkningen har börjat. Om mindre 
än 500 dagar, den 25 maj 2018, träder 
EU:s nya dataskyddförordning, 
GDPR i kraft. För den som inte följer 

reglerna väntar riktigt dryga böter. Varje 
företag kommer att behöva gå igenom sina 
system och processer. De flesta har börjat; har 
du inte gjort det är det hög tid. Och märk väl – 
arbetet gäller hela verksamheten, den som 
reducerar det till en it-fråga kan få problem.

– Det är absolut viktigt att kartlägga 
it-systemen men bara som del i något större, 
säger David Frydlinger som är jurist på 
advokatfirman Lindahl och expert på bland 
annat GDPR-lagstiftningen. 

Utgångspunkten måste vara att ta reda på 
vilka personuppgifter som behandlas om 
olika individer och varför. Vilket i sin tur blir 
basen för en it-systemkartläggning.

DATA MÅSTE BLI MER PORTABLA
I Sverige ersätter GDPR den nuvarande 
persondatalagstiftningen, PUL. På EU-nivå 
ersätts det dataskyddsdirektiv som gällt sedan 
1995. Det innebär att EU nu får ett 
gemensamt regelverk som gäller för alla 
medlemsländer. Samtidigt tillkommer regler 
som kompletterar annan svensk lagstiftning. 

I praktiken kommer många av reglerna 
inom PUL att fortsätta gälla. Men det 
tvingande draget accentueras, exempelvis 
när det gäller kravet på att individer ska ge sitt 
samtycke till att förekomma i ett register. 

Det finns också skillnader. En är individens 
rätt att få registerutdrag eller radera sina data. 
En annan är rätten till det som kallas data-
portabilitet.

– Så att användare på till exempel Facebook 
kan få ut alla sina data för att migrera dem till 
Google Plus, förklarar David Frydlinger.

– Det kommissionen vill är att man som 
individ ska få ökad kontroll över sina 
uppgifter, men man vill också öka konkur-
rensen. När det är svårt att få ut data skapas 
det inlåsningseffekter, dem vill man stävja. 

MER ANSVAR LÄGGS PÅ PÅ LEVERANTÖRER
En annan viktig skillnad är att GDPR lägger 
ett större ansvar på it-leverantörerna. Enligt 
PUL är det företaget som köper en it-tjänst 
som är personuppgiftsansvarigt. Leveran-
tören har inga skyldigheter alls, inte ens de 
stora bolagen som Microsoft, Google eller 
Amazon. I och med GDPR ändras det. 

– Både it-leverantörer och deras kunder 
måste skydda individers personuppgifter 
framöver, säger David Frydlinger. 

Stort fokus kommer att ligga på det som 
kallas ”privacy by design”. Det innebär att 
it-systemen måste byggas på ett sätt som 

”Det är hög tid  
att börja nu ...”

STEG FÖR STEG MOT GDPR #EXPERTTIPS
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”Utgångs-
punkten 
måste vara 
att ta reda 
på vilka 
personupp-
gifter som 
behandlas 
om olika  
individer 
och varför.”  

DAVID  
FRYDLINGER,  
ADVOKATFIRMAN 
LINDAHL

STEG FÖR STEG MOT GDPR
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stödjer korrekt personuppgiftsbehandling. 
Exempelvis måste det vara möjligt att gallra 
och rensa ut data efter en viss tid. 

– Idag har vi klienter vars system riskerar 
att krascha om de raderar stora mängder data. 
Sådana system kommer att behöva bytas ut 
eller byggas om, säger David Frydlinger.

En nyhet som är relevant för it-avdelningen 
är skyldigheten att rapportera in formations-
säkerhetsincidenter till Data inspektionen  inom 
72 timmar. Även här berörs leverantörerna, 
som nu har skyldighet att utreda och rappor-
tera in sin eventuella del.

ALLA MÅSTE INVOLVERAS
Som CIO – och ytterst ansvarig för it – har  
du ett stort ansvar för att företaget ska kunna 
möta de nya lagkraven. Det är CIO:n som 
ansvarar för alla de program, databaser och 
system där personuppgifter sparas och som 
har koll på åtkomsträttigheter och incident-
hantering. Det är också CIO:n som förstår 
hur framtidens system kan designas för att 
möta informationssäkerhetskraven, och som 
agerar kravställare mot leverantörerna. 

Fast CIO:n är inte ensam. Personal- och 
marknadsavdelningen kan ha bättre kunskap 
om vad informationen innehåller och 
används till. Därför är det nödvändigt att 
involvera alla delar av verksamheten i 
GDPR-arbetet, säger David Frydlinger.

På sikt kommer det att behövas ännu 
tydligare ansvar och mandat, menar han.

– Personuppgifter finns ju överallt. Man 
måste ha med marknad och HR, jurist-
avdelningen, inköp, sälj och och it-avdel-
ningen, säger David Frydlinger, som menar 
att det ytterst sett är en ledningsfråga. 

En orsak till att ledningen faktiskt har börjat 
intressera sig för frågan är de kraftigt höjda 

sanktionsavgifterna. Maximalt ligger vitena 
på 4 procent av omsättningen.

– Risknivån blir därmed så hög att alla 
bolag med någon form av omsättning måste 
hantera frågan på styrelsenivå, säger David 
Frydlinger.

De höjda straffavgifterna tror han på sätt 
och vis kan ha en positiv inverkan, eftersom 
hela verksamheten nu måste ta it- och infor-
mationssäkerhetsfrågor på allvar. 

– Jag har pratat med it-avdelningar som 
jublar eftersom de tänker att verksamheten 
äntligen kommer att lyssna på dem, säger han.

INTE EN SEKUND FÖR TIDIGT ATT BÖRJA
En närmast akut fråga är hur man ska organi-
sera sig för att ta itu med förberedelserna –  
om man inte har kommit till skott än.

Viktigast enligt David Frydlinger är att 
snabbt få igång ett projekt som involverar 
flera delar av organisationen, där man kart-
lägger dagens behandling av personuppgifter 
ur både verksamhets- och systemperspektiv, 
och sedan analyserar vilka förändringar i 
organisation, processer och system som  
krävs för att klara de nya lagkraven.

Allt för många it-avdelningar har inte 
hunnit planera för alla de systemförändringar 
som behöver göras, men nu är det dags.

– Det är lite drygt ett år kvar, och även 
bland dem som satt igång arbetet är det är få 
som kommer att hinna klart. Det är bråttom!

 LINA ROSENGREN

”Det är lite drygt ett år kvar, 
och även bland dem som satt 
igång arbetet är det få som 
kommer att hinna klart.”

STEG FÖR STEG MOT GDPR #EXPERTTIPS
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David Frydlinger på  
Advokatfirman Lindahl tipsar.

Behandlar ni personuppgifter lagligt 
och transparent? Personuppgifter får 

behandlas om den registrerade (den vars upp
gifter behandlas) har samtyckt till behandlingen. 
De får också behandlas till exempel om det är 
nödvändigt för att företaget ska kunna fullgöra 
ett avtal med en kund eller anställd, eller en laglig 
skyldighet. De kan också få behandlas om före
tagets intresse väger tyngre än intrånget i den 
enskildes integritet, så kallad intresseavvägning.

Kravet på transparens innebär bland annat  
att de registrerade har rätt att känna till vilka upp
gifter om dem som behandlas. Företag måste  
informera dem om att deras personuppgifter be
handlas och för vilka ändamål, vilka rättigheter 
de har gentemot företaget och så vidare, i sam
band med insamlandet. De registrerade har ock
så rätt att begära registerutdrag om sig själva , 
det vill säga information från er om vilka person
uppgifter ni behandlar om dem.

Behandlar ni uppgifter bara för be-
gränsade ändamål? De får bara behand

las för specifikt angivna ändamål som den regi
strerade har informerats om. Det är inte tillåtet  
att ge sig själv rätt att behandla personuppgifter 
för nya ändamål som företaget kommer på.

Ni behandlar väl inte fler personupp-
gifter än nödvändigt? Företag får bara 

behandla de personuppgifter som krävs för det 
angivna ändamålet. De får därför inte vara fler än 
nödvändigt. Detta blir ofta en utmaning för den 
som vill göra omfattande analys av kunddata,  
så kallade big dataanalyser.

Alla era personuppgifter är förstås 
korrekta – ni måste se till att personupp

gifter som behandlas är korrekta och aktuella. 

Se till att gallra bland personupp-
gifterna. Företag får inte lagra person

uppgifter längre än nödvändigt för de ändamål 
för vilka de samlades in. Därför behövs det  
processer för att med jämna mellanrum radera 
det som inte längre får lagras.

Informationssäkerhet och inbyggt  
dataskydd. Företag måste implementera 

såväl tekniska som organisatoriska säkerhets
åtgärder för att skydda person upp gifterna.  
Krav på så kallat inbyggt dataskydd betyder att 
itsystem från början måste designas så att  
principerna ovan uppfylls. Integritetsincidenter 
måste rapporteras till Datainspektionen och, i 
allvarliga fall, även till de registrerade själva.

Om lagstöd för att skicka uppgifter till 
andra, och utanför EU. Företag måste 

se till att det skydd personuppgifterna omfattas 
av följer med om uppgifterna lämnas till någon 
annan. Om ni anlitar en molnleverantör som  
behandlar personuppgifter för er räkning måste 
ni ingå ett skriftligt så kallat personuppgifts
biträdesavtal som måste uppfylla vissa krav.

Vidare är det som huvudregel förbjudet att 
överföra personuppgifter till land utanför EU. Här 
finns det vissa i lag angivna undantag. Företag 
kan till exempel ingå avtal med en part utanför 
EU som bygger på standardvillkor som EUkom
missionen utfärdat. Det är även tillåtet att över
föra personuppgifter till amerikanska företag 
som registrerat sig i det så kallade Privacy 
Shieldprogrammet. 

Juristens checklista: 7 saker 
du måste veta om GDPR

STEG FÖR STEG MOT GDPR #EXPERTTIPS
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För Viking Line inleddes arbetet med  
GDPR redan i maj 2016. Det var CIO  
René Engman som tog initiativet, och 
han har fortsatt övergripande ansvar.

F ör rederiet Viking Line, som jobbar 
intensivt med kundkontakter, är 
GDPR en stor och viktig fråga. För-
arbetet inledddes redan i maj förra året, 

på initiativ av CIO René Engman som insåg 
vad som var på gång. Idag är det en projekt-
ledare från it som håller i kartläggningen på 
systemnivå, medan Viking Lines jurister gör 
de analytiska bedömningarna. Men René 
Engman är fortsatt den som håller i trådarna.

– Som CIO har jag ett övergripande ansvar 
för både den it-tekniska infrastrukturen och 
för den information som hanteras. Så jag sitter 
med i uppföljningsmötena med våra jurister 
och vet vad som är nästa steg, säger han.

Än har ingen formellt dataskyddsansvarig 
tillsatts, men René Engman säger att det så 
småningom kan bli aktuellt. 

INVENTERAR SYSTEMEN
Huvudfokus i GDPR-projektet just nu är att 
inventera alla system, för att se var person-
uppgifter finns lagrade, vilken typ av 
uppgifter det rör sig om och huruvida man 
har laglig grund för att spara uppgifterna.

I arbetet ingår att se över vilken informa-
tion som finns lagrad internt, respektive hos 

leverantörer som sourcade lösningar eller i 
molnet, berättar René Engman. 

– För alla personuppgifter som lagras  
hos leverantörer måste vi teckna speciella 
biträdesavtal, säger han.

För att klara de framtida GDPR-kraven 
krävs vissa anpassningar av infrastruktur och 
flöden. Exempelvis måste man klara av att 
rapportera in eventuella dataintrång inom 
loppet av 72 timmar, vilket René Engmans 
kollegor är i full färd med att säkerställa.

”Lagen lär få stort 
genomslag”

” Jag tror att det är många 
som spar onödigt mycket  
information, onödigt länge.”
RENÉ ENGMAN, CIO, VIKING LINE

STEG FÖR STEG MOT GDPR #CASE  #VIKINGLINE
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– Det vi tittar på är vilka verktyg och 
processer vi behöver för att övervaka infor-
mationshanteringen, säger René Engman.

– Man kan ju ha lite olika inställningar här. 
Antingen har man så dålig övervakning att 
man inte märker något, och då slipper man 
rapportera! Eller så har man bra verktyg som 
upptäcker intrångsförsök – men då måste 
man också ha processer för rapportering.  
Vår ambition är förstås det senare.

UPPDATERAR INFORMATIONEN
Ett stort och viktigt arbete blir att uppdatera 
alla de dokument, system och flöden som 
kunderna, det vill säga resenärerna, möter – 
så att de enkelt kan ge sitt samtycke till att 
deras data lagras. Eller inte.

En stor del av den information Viking Line 
samlar in kräver samtycke redan idag, enligt 
PUL. Men med GDPR blir det hårdare. 
Tydligast gäller det kundinformation som är 
knuten till lojalitetsprogram. Men också 
vanlig bokningsinformation omfattas.

– En annan intressant fråga rör rätten till 
portabilitet, att man ska ha möjlighet att flytta 
sin information. Det är säkert jättebra om 
man vill flytta från Facebook till Google Plus. 
Men det känns ju inte så relevant i vår värld.

Även om GDPR innebär extra arbete finns 
det också mycket positivt med att gå igenom 
sin information, tycker René Engman. 

– Vi måste ha klart för oss vilken som är vår 
lagliga grund för att spara personuppgifter.  
Vi måste också fundera på hur länge vi måste 
spara den information vi har i våra system. 
Varför ska vi spara den så länge? Jag tror att 
det är många som spar onödigt mycket 
in formation, onödigt länge, slår han fast.

René Engman förväntar sig att GDPR får 
stort genomslag i maj 2018 när den införs.

– Jag tror att medierna kommer att skriva 
om det och att många kunder kommer att 
vilja ha utdrag av sina personuppgifter. Det 
lär komma en peak av förfrågningar som vi 
måste klara av då, och som sedan mattas av.

Vad blir den största utmaningen?
– Gallringsrutinerna! Det handlar ju om 

många system som köpts in från flera leveran-
törer, som inte innehåller fullständiga gall-
ringsrutiner. Det lär vi och de flesta få jobba 
med i många år. Men enligt våra juridiska 
rådgivare så är det centrala att vi har en bra 
kartläggning och en bra plan för hur vi ska ta 
oss till nästa steg. Det är det vi satsar på. 

 Kommer ni att hinna klart i tid?
– Vi kommer nog att ligga bättre till än 

många andra. Vi kommer att ha en bra kart-
läggning av situationen, en bra juridisk 
bedömning av varför vi spar data, en bra 
övervakning över hur data flödar och bra 
juridiska avtal. Men när är man egentligen 
klar? Det är ju en pågående process. 

Vad tycker du om de höga vitena?
– Det måste ju vara rim och reson. Data-

inspektionen måste ju se till vilka insatser  
som organisationen gjort för att anpassa sig. 
Jag tror nog att det kommer att finnas sunt 
förnuft även i de här bedömningarna. 

   LINA ROSENGREN

Ta grepp om informationen – identifiera 
alla system som innehåller persondata. 

Gör en juridisk bedömning – vad är den 
legala grundeen till att spara alla data?

Anpassa monitoreringen så att du kan 
upptäcka och rapporter om eventuella  

intrång inom 72 timmar.  

RENÉ ENGMANS GDPR-TIPS

STEG FÖR STEG MOT GDPR #CASE  #VIKINGLINE
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”Det finns ett 
antal saker  
vi måste titta  
på, exempel-
vis hur vår  
person-
uppgifts-
behandling  
ser ut, och  
om det finns  
några risker 
för dem som är 
registrerade 
hos oss.” 

PÄR RASMUSSON 
CIO, KRONOFOGDE- 
MYNDIGHETEN

 CIO Sweden 2/20179cio.se
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Kronofodgden är van att hantera  
känsliga data och personuppgifter. Nu 
förbereder man sig på nästa steg med 
GDPR, berättar CIO Pär Rasmusson.

N är den nya dataskyddsförordningen 
träder i kraft nästa år i maj kommer 
EU-medborgare att kunna vända sig 
till företag och organisationer för att 

begära att få sin information raderad. Men 
den regeln gäller inte för myndigheter.

– Nej, man kommer inte att kunna vända 
sig till Kronofogden och begära att få bli 
bortglömd av oss, även om det säkert finns 
många som skulle vilja det, konstaterar CIO 
Pär Rasmusson. 

Däremot kommer myndigheter, lika väl 
som företag, att på flera andra sätt bli tvungna 
att se över sina system och processer för att 
anpassa sig till det nya EU-regelverket. 

– Än är det ganska oklart exakt hur vi 
påverkas. Finansdepartementet ser över 
behovet av förändringar i våra registerför-
fattningar och under våren lär det komma för- 
djupande beskrivningar, tror Pär Rasmusson.

MYNDIGHETER SAMARBETAR
Sedan i mars förra året pågår även ett 
samarbete mellan flera svenska myndigheter, 
kommuner och landsting , inom ramen för 
Esam , för att se över vad som kommer att 

krävas för att leva upp till GDPR. Här ingår 
bland annat Kronofogdemyndigheten.

– Vi tittar gemensamt på hur förordningen 
kommer att påverka oss och hur vi bör arbeta 
framåt, berättar Pär Rasmusson.

Nätverket består av tre utskott som går 
igenom olika delar av lagstiftningen. 

Slutligen arbetar Kronofogden också själv-
ständigt med att försöka förstå vilka som 

”Vi är vana vid 
känsliga data”

” Vi har inte så mycket tid 
kvar, men min bedömning  
är ändå att tiden räcker”        
PÄR RASMUSSON, CIO, KRONOFOGDEN
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kommer att bli de största förändringarna för 
den egna verksamheten.

– Steg ett är att titta på hur lagen påverkar 
vår informationshantering. Steg två blir att 
fundera över hur våra informationsmodeller 
ser ut, alltså hur vår information är lagrad och 
hur den används, säger Pär Rasmusson.

– När den analysen är gjord får vi försöka 
avgöra om det är något som gör att vi måste 
bygga om våra it-lösningar – och hur om- 
fattande det arbetet i så fall kommer att bli. 

TA KONTROLL ÖVER INFORMATIONEN
Något av det första man kommer att göra är 
också att tillsätta ett dataskyddsombud som 
ska leda det juridiska arbetet tillsammans 
med Kronofogdens rättsavdelning. 

– Vi vet att det finns ett antal saker som vi 
måste titta på, exempelvis hur vår person-
uppgiftsbehandling ser ut, och om det finns 
några risker för dem som är registrerade hos 
oss. Det är ju inte ”samtycke” när det gäller en 
myndighet som vår, men man har ändå rätt 
att få reda på hur vi behandlar uppgifter och 
att vi gör det på rätt sätt.

Vilka ser du som de största GDPR-
utmaningarna det närmsta året?

– Det är att säkra att vi har kontroll över all 
vår information och beskriva hur den ska 
användas. Eftersom vi är en myndighet som 
hanterar mycket känslig information har vi 
många delar på plats. Men inte alla. Den nya 
förordningen skärper exempelvis kraven på 
de förteckningar över personuppgiftsbehand-
lingar vi gör. Vi måste titta på hur förtecknin-
garna ska se ut. Kan vi plocka från befintliga 
system eller behöver vi hitta nya modeller ?

Vilket ansvar har du som CIO?
– Jag är ansvarig för it på Kronofogden och 

det innebär att det är jag – i samråd med 

it-medarbetarna, som styr över hur vi imple-
menterar it-lösningar och hur vi hanterar 
informationen i dem. Jag har ett övergri-
pande ansvar för att våra lösningar följer 
lagen, samt våra interna policyer och rikt-
linjer. Jag har också huvudansvaret för hur vi 
arbetar med portföljstyrning av it och arkitek-
turstyrning. Allt detta påverkas av GDPR!

Hur mycket resurser lägger ni på 
GDPR-frågan i dagsläget?

– Idag är vi tre personer som tittar på 
GDPR, men än vet vi inte hur stort det blir. Vi 
har en modell för att dra igång projekt, och 
om vi i vår förstudie kommer fram till att vi 
måste göra stora ombyggnationer i it-system 
kan det krävas betydligt större resurser. 

Kommer ni att bli färdiga i tid? 
– Vi har inte så mycket tid kvar, men min 

bedömning just nu är ändå att tiden räcker. Vi 
är en myndighet som hanterar mycket känslig 
information, och redan idag finns det höga 
krav på att vi ska ha god ordning i vår 
hantering av personuppgifter. Det finns en 
registerlagstiftning som styr vad vi får dela, vi 
har gallringsregler och får inte dela informa-
tion hur som helst inom myndigheten. 

– Så även om det blir en utmaning för oss  
så kanske den inte blir fullt så stor som för 
många andra.

 LINA ROSENGREN

Rikta kraften rätt. Allt handlar i grunden 
om  information. 

Ta kontroll. Du måste veta vilken typ av  
information du har om personer.

Skapa rutiner. Du måste kunna hantera 
samtycke och gallra bort information.

PÄR RASMUSSONS GDPR-TIPS

STEG FÖR STEG MOT GDPR #CASE  #KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
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Kemikoncernen Perstorp påbörjade 
GDPR-arbetet i december. En utmaning 
är att förstå vad som räknas som person-
data, tycker CIO Susanna Frennemo.

S trax före jul hölls det första mötet. 
Sedan dess har styrgruppen för 
GDPR på Perstorp sammanträtt en 
handfull gånger. Man har förkovrat 

sig i rapporter och deltagit i seminarier – och 
sakta men säkert börjar frågetecknen kring 
EU:s nya datsskyddsförordning rätas ut. 

– Men det finns fortfarande en del otydlig-
heter och områden där det finns utrymme för 
tolkning, säger Susanna Frennemo som är 
CIO på den globala kemikoncernen.

Till exempel är det inte helt glasklart vad 
som ska räknas som persondata – trots att det 
är hanteringen av persondata som regleras.

– Det är en av utmaningarna som det gäller 
att få koll på, så att vi inte missar något – eller 
överdriver insatsen och blir för nitiska och 
gör det för svårt för oss, fortsätter hon.

JURISTERNA LEDER ARBETET
Som CIO ingår Susanna Frennemo i den fem 
man starka GDPR-styrgruppen. Det är hon 
och infrastrukturchefen från it-sidan och 
chefsjuristen och hans assistent från Legal. 
Projektledaren har tagits in utifrån, från advo-
katbyrån Mannheimer & Swartling. Eftersom 
det rör sig om ett lagkrav är det juristerna som 

leder arbetet. It:s roll är att bidra med system-
kunskap och teknisk expertis.

– Vi har koll på de praktiska tillämp - 
nin gar na och på it-riskerna. Och vi har listor 
över alla applikationer i våra system och 
deras ägare, förklarar Susanna Frennemo. 

Perstorp är ett uttalat B2B-företag. 
Kunderna är industriföretag i hela världen.  
I systemen finns kontaktuppgifter till kunder 
och leverantörer, vilket inte borde vara något 
stort problem GDPR-mässigt då relationen är 

”Det finns en hel  
del oklarheter”

”Det är många bitar som ska 
falla på plats och än har jag 
inte alla svaren. ”
SUSANNA FRENNEMO, CIO, PERSTORP

STEG FÖR STEG MOT GDPR #CASE  #PERSTORP
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etablerad och data är av okänslig karaktär, 
konstaterar Susanna Frennemo. 

– Det som kan kopplas till en person är tele-
fonnummer och e-postadresser. Möjligen kan 
det finnas personlig information i vårt crm-
system eller i call reports i någons personliga 
mapp, det behöver vi kartlägga, säger hon.

– Potentiellt sett mer känsliga är i så fall 
personaldata och data om personer som 
söker jobb digitalt, via perstorp.com/careers. 

Men man kan inte helt veta vad som göms i 
en globalt spridd koncern. För att försöka ta 
reda på vilken typ av data som finns lagrad 
var har man beslutat sig för att skicka ut en 
enkät till de anställda. I första hand till appli-
kations- och HR-ansvariga, men även till 
många andra, berättar Susanna Frennemo. 

Det är ingen komplicerad jätteenkät. 
– Det är 5–6 enkla frågor om vad man har 

för register eller applikationer med person-
data i – och vilken typ av information det rör 
sig om, förklarar Susanna Frennemo, som 
ändå räknar med att få påminna. 

Frågorna går ut tilll anställda i hela världen. 
Det kan ju förekomma personuppgifter om 
EU-medborgare även på produktions- och 
säljsajter utanför Europa, förklarar hon.

KRÄVER NYA PROCESSER
Som alla tvingande regelverk ställer GDPR 
krav på nya rutiner och arbetssätt. En 
utmaning blir att få till de nya processer  
som måste vara på plats när lagen träder i 
kraft, konstaterar Susanna Frennemo.

Något hon – och många andra – funderar 
på är de strängare samtyckesprinciperna.

– Vi måste kunna säkerställa samtycke till 
lagring av persondata och även kunna plocka 
ut eller radera persondata på begäran – och 
allt måste dokumenteras. Det är många bitar 

som ska falla på plats och än har jag inte alla 
svaren, säger hon.

Hur kommer it:s arbete att påverkas? 
– Vi kommer att behöva införa nya 

processer gällande samtyckesdelarna, där 
brister vi en del idag. Och så måste vi skapa 
processer för att kunna agera inom 72 timmar 
vid misstänkt dataintrång. Det rör inte bara it, 
här måste hela verksamheten ta sitt ansvar.

Känns ansvarsfördelningen tydlig?
– Nja, jag kan konstatera att vi inte har utsett 

personuppgiftsansvarig eller personuppgifts-
ombud, men det kommer vi förstås att göra. 

Hinner ni klart till nästa vår?
– Självklart är det vårt mål att lyckas, och ha 

rätt processer på plats i tid. Men att bli helt 
compliant när det gäller personuppgifter i 
ostrukturerade data, som mejl, tror jag kan bli 
svårt. Där tror jag att få kommer att lyckas. 

Vad anser du generellt om GDPR?
– I grunden, för individen, är det bra. Idag 

tvingas man registrera sig och lämna sina 
personuppgifter på många ställen då det kan 
vara det enda sättet att komma åt en tjänst 
eller vara. Då är det viktigt att kunna påverka 
vad som händer med den information som 
samlas in. Men för Perstorp som B2B-företag 
känns det kanske lite överdrivet. 

    LINA ROSENGREN

Gör inte GDPR till en it-fråga. Över-
gripande ansvar bör ligga annanstans. 

Börja i tid – och gör en grundlig  
kartläggning av var persondata finns.

Läs in dig!  Det finns mycket skrivet och 
många seminarier – kostnadsfritt.

SUSANNA FRENNEMOS 
GDPR-TIPS

STEG FÖR STEG MOT GDPR #CASE  #PERSTORP
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” Det är 
mycket 
»sales by 
fear« nu, 
men det ska 
inte behöva 
bli någon 
y2k-hysteri 
om du bara 
börjar i tid 
och är lite 
metodisk. 
Just do it!”  
GUNILLA ETSARE 
IT-CHEF, ATTENDO

 CIO Sweden 2/201714cio.se
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Håll huvudet kallt, beta av listan med  
integrationer och se upp för påstridiga 
säljare – så sammanfattar it-chef Gunilla 
Etsare GDPR-arbetet på Attendo.

M ed hot om dryga böter och 
om fattande compliance-arbete  
har GDPR skrämt upp Europas 
samlade CIO-kår. Gunilla Etsare, 

som är it-chef på omsorgsföretaget Attendo, 
känner sig ändå hyfsat trygg – trots att 
företaget hanterar mängder av känsliga 
persondata. Eller kanske just därför. Många 
rutiner är redan på plats. 

– Och hela vår företagskultur genomsyras 
av integritetstänk när det gäller våra brukare. 
Det underlättar arbetet, säger hon. 

GDPR-projektet på Attendo inleddes i 
december 2016 och har bra styrfart. 

– Det känns faktiskt jättebra. Nu är det bara 
att hålla huvudet kallt och göra hemläxan.

 I styrgruppen ingår representanter från 
ledning, verksamhet och it. Projektledaren 
kommer från verksamhetssidan. Gunilla 
Etsare hanterar frågor om informations-
hantering och integrationer ur it-perspektiv.

– Men GDPR är absolut inget it-projekt, 
det är alla väl förtrogna med, säger hon.

TVÅ TYPER AV PERSONDATA
GDPR-mässigt är det två typer av personlig 
information som Attendo behöver ha koll på. 
Dels data om de cirka 14 000 anställda, det 
kan vara löner, pension, semesteruttag, 
sjukdom och så vidare, som hos alla bolag.

Den andra, mer utmanande delen, är att 
hantera uppgifter som rör ”brukarna” – dem 
som har eller har haft sin hemvist i något av 
Attendos äldreboenden, familjehem, 
hemtjänster eller på annat sätt tagit del av 
företagets tjänster. En hel del av dessa data är 
av naturliga skäl av karaktären ”känsliga”, 
såsom medicinska journaler och diagnoser. 

Vissa uppgifter måste sparas enligt lag. 
Andra får inte sparas alls. Vissa får sparas, 
men ska inte kunna kopplas till en individ. 
Det är en balansgång att bena ut allt ur 
GDPR-synpunkt, konstaterar Gunilla Etsare.

 
”Var inte rädda!”

”GDPR är absolut inget  
it-projekt, det är alla väl  
förtrogna med.”
GUNILLA ETSARE, IT-CHEF, ATTENDO
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Politisk eller religiös åskådning, facklig 
anslutning, sexuell läggning och sjukdoms-
bild klassas typiskt sett som känslig lagrings-
mässigt. Information får bara sparas om det 
finns ett legalt skäl, eller informerat och  
dokumenterat samtycke.

Vanliga kontaktuppgifter, som adress,  
eller till synes trivial information, som vilken 
färg en brukare har på tandborsten, är i sig 
okänslig men måste ändå tas hänsyn till –  
då det i vissa kombinationer kan tänkas  
identifiera en person, förklarar hon.

– Allt som går att hänvisa till en person är i 
princip en personuppgift, sedan är frågan hur 
långt den kan härledas. 

Så här var det visserligen redan enligt PUL, 
men nu skärps kraven på regelefterlevnad. 

– Det som händer nu är att fler uppgifter 
omfattas och att ansvaret inte kan läggas över 
till tredje part. Vi måste kunna verifiera att vår 
information sparas, bearbetas, kopieras och 
gallras, vilket kräver ett nytt sätt att tänka.

INVENTERING OCH KLASSIFICERING
Fokus i det förberedande GDPR-projektet 
har legat på inventering, informationsklass-
ning och riskanalys. Det gäller att bena ut 
vilka personuppgifter som är känsliga och 
vilka som inte är det, och med vilket stöd de 
lagras och bearbetas, presenteras, gallras och 
förs vidare, berättar Gunilla Etsare.

En fråga är att reda ut vilken lag eller vilket 
regelverk hanteringen ytterst styrs av.

– Är det en lönefråga? Då styrs det av kollek- 
tivavtal, check. Handlar det om vem som har 
vilka barn? Informationen behövs vid vab för 
Försäkringskassan, check. Så får man mappa!

Enligt GDPR ska individer kunna begära 
att få sin information raderad – men det gäller 
alltså inte om en annan lag är starkare.

Parallellt med systeminventeringen gäller 
det att reda ut vilka data verksamheten 
behöver ha tillgång till för att utföra sitt jobb, 
eller enligt lag, i vilken omfattning och hur 
länge. För ändamålet görs en gap-analys. 

– Vi intervjuar alla systemförvaltningar och 
processägare för att få fram en prioritering. 
Åtgärder har vi sedan ett år på oss att hantera.

Gunilla Etsare tror inte att blir några större 
problem att bli klar i tid till maj 2018. 

– Vi har bra koll på läget! Vår organisation 
är drillad i de här frågorna, vi är vana vid att 
jobba med känsliga uppgifter och det sitter i 
ryggmärgen att förhålla sig till integritet. Vi är 
inga säljare som spar onödiga uppgifter för 
sakens skull. Tvärtom!

Gunilla Etsares tips är att hålla huvudet 
kallt och beta av listan med system och integ-
rationer. Klassificera data, verifiera verksam-
hetsbehov och legala stöd och se över 
samtyckes- och gallringsrutiner. 

– Och låt dig inte skrämmas upp av ivriga 
leverantörer som vill sälja tjänster. Det är 
mycket ”sales by fear” nu, men det ska inte 
behöva bli någon y2k-hysteri om du bara 
börjar i tid och är metodisk. Just do IT!

  ALEXANDRA HEYMOWSKA

FOTO MARTIN STENMARK

Om ni inte har gjort det – inventera nu. 
Kolla vilka data ni har och med vilket stöd. 

Planera inte in något annat hösten 
2017. Ni kommer att ha fullt upp.

Lita inte alltför blint på leverantörerna. 
Många är förvånansvärt okunniga och  

vill bara skrämmas. Kräv att de ska förstå din 
verksamhet. Bli inte bortkollrad.

GUNILLA ETSARES 
GDPR-TIPS

STEG FÖR STEG MOT GDPR #CASE  #ATTENDO
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Det är hög tid att ta itu med compliance-
frågorna, säger månadens expert tipsare 
Ola Källgården på Olingo.

FÖRVIRRINGEN ÄR OMFATTANDE kring 
GDPR, EU:s nya dataskyddslag. Enkelt 
uttryckt skärper GDPR reglerna för hur  
organisationer får samla in, ge tillgång till, 
lagra och hantera personuppgifter.

– Det är viktigt är att komma igång med 
GDPR-projektet nu direkt. Börja med att 
skapa förståelse för vad lagen innebär för just 
din verksamhet. I en gap-analys tar du reda 
på var du befinner dig och vad du behöver 
göra för att kunna efterleva lagen, säger Ola 
Källgården, vd på Olingo, ett oberoende 
konsultbolag inom IT service management. 

GDPR berör  olika delar av verksamheten.
– De som är ansvariga för personuppgifter 

ska ingå i en projektgrupp med folk från 
exempelvis it, ledning, marknad och sälj.

I regel behöver du upphandla juridisk 
kompetens: 

– Välj ett juristbolag i din egen storlek, så 
ökar chansen att de prioriterar dig som kund. 
Du kan även behöva rekrytera någon som 
har omfattande kunskaper om dataskydd.

I FÖRSTUDIEN SKA DU utvärdera allt från vilka 
data som lagras till hur uppgifterna hanteras.
Utifrån nuläget görs en analys med förslag till 
åtgärder som behövs för compliance. 

Ett exempel på hur gdpr skärper reglerna är 
att folk i större utsträckning ska kunna få sina 
uppgifter borttagna från register om de vill. 

– I till exempel ett kundvårdssystem går det 
att bygga in funktionalitet som meddelar när 
det är dags att radera kunddata efter en viss 
tid, eller raderar kunddata automatiskt, säger 
Ola Källgården.

Om dina databaser finns hos någon moln-
leverantör kan du behöva säkerställa att det 
finns verktyg i leverantörens plattform som 
gör det enkelt att radera kunddata. 

I PROJEKTETS GENOMFÖRANDEFAS ska 
åt gärderna beslutas och införas. Det kan 
handla om förändringar i it-system, nya avtal, 
ändrade processer, utbildningsinsatser och 
nya ansvarsområden.    
 JOHAN COOKE 

 

TÄNK PÅ DET HÄR
Sätt igång med GDPR-arbetet nu. 
Vänta inte.

Se till att tekniker och jurister 
samarbetar i projektet.

Välj en ”molnjurist” snarare  
än en ”it-jurist”. 

Utbilda de anställda om vad  
den nya lagen innebär.

Kom igång med  
GDPR-arbetet – nu!

STEG FÖR STEG MOT GDPR #UPPHANDLING  #EXPERTTIPS
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Molnleverantören anlitar extern  
expertis för att inte bli stående  
med Svarte Petter.

SOM MOLNLEVERANTÖR befinner sig svenska 
City Network  i en särskild situation när det 
gäller GDPR. När de lagrar, säkerhetsko-
pierar och levererar data till och från kunder i 
EU, USA och Japan är City Network en del 
av sina kunders informationslivscykel. Men 
kunderna är juridiskt ansvariga för sina 
personuppgifter. 

– Det finns många osäkerhetsfaktorer kring 
ansvar i informationsflödena i den nya lagen. 
Därför är det viktigt för oss att vara så väl 
förberedda som vi kan vara, säger Kim 
Hindart, CSO på City Network.

BROTT MOT GDPR kan ge böter på 4 procent 
av omsättningen, maximalt 20 miljoner euro. 
Än finns det få, om ens någon försäkring som 
kan täcka upp ett sådant vite.

– Vi vill inte stå oförberedda om det skulle 
visa sig att vi på något sätt ändå är ansvariga 
för någon del i informationsflödena, säger 
Kim Hindart.

För att vara på den säkra sökte City Net  - 
work efter juridisk GDPR-expertis med 
molnkompetens.

– Vi vill räta ut frågetecknen om vi behöver 
göra förändringar. Även avtal med kunder 
och riskbedömningar är viktiga frågor.

Därtill vill City Networks säkerställa vad 
som gäller för personuppgifter som helt eller 

delvis flödar till och från molnhallarna utan  - 
för EU:s gränser. 

Ett frågeunderlag skickades till ett tiotal 
juristbolag med it-inriktning. De skulle visa 
att de kunde redogöra för City Networks 
bransch och affärsmodell. 

– Kandidaterna fick även ge förslag på hur 
våra avtalsvillkor till kunderna skulle kunna 
anpassas till GDPR, säger Daniel 
Gustafs son på City Network. 

Valet föll därefter på Sharp Cookie Advisors.  
–  De kan möta våra juridiska krav och kan 

ge affärsmässiga råd om GDPR. De kan vår 
molnbransch och kan vara behjälpliga 
utanför EU, säger Daniel Gustafsson.

Hur hjälper de er just nu? 
– De GDPR-anpassar våra kundavtal. För 

att säkerställa att de nya avtalen är 100 
procent juridiskt hållbara för GDPR gör de 
ett omfattande juridiskt arbete, säger han. 

De nya avtalen ska bli klara strax innan 
lagen träder i kraft maj nästa år. 

– Om vi mot förmodan skulle bli drabbade 
av något vite relaterat till våra gdpr-avtal  
med kunderna i framtiden är Sharp Cookie 
Advisors med och delar på den risken. 

CITY NETWORK
Verksamhet: Öppen molninfrastruktur
Anställda: 50
Upphandlat: Itjuristtjänster och råd
givning från Sharp Cookie Advisors 
citynetwork.se

Fallstudie: City Network  
vill vara på den säkra sidan

STEG FÖR STEG MOT GDPR #UPPHANDLING  #CASE  #CITYNETWORK

http://citynetwork.se


cio.se  Ur CIO Sweden 2/201719

Digitala hälsoföretaget Lifesum  
hanterar 19 miljoner personuppgifter, 
och behövde juristhjälp inför GDPR.

NÄR LIFESUM fick kännedom om GDPR fanns 
det flera oklarheter som behövde benas ut. 
Två frågetecken var hur data som lagras med 
samtycke skulle hanteras annorlunda enligt  
GDPR, och hur kunderna skulle få tillgång 
till sina egen data. Ett tredje var hur eventu-
ella dataläckor skulle rapporteras. 

– Vid årsskiftet anlitade vi Com advokatbyrå 
för att få hjälp. Vi har tidigare jobbat med 
byrån både kring persondata och användar-
villkor. Vi känner trygghet. De har kompe-
tensen, säger CTO Victoria Bastide.

Så ni utvärderade inte fler kandidater? 
– Nej. Det är svårt när det gäller GDPR. 

 Få om ens någon jurist kan peka på någon 
referenskund som fullt ut har anpassat sig  
till GDPR ännu, säger Victoria Bastide.

LIFESUM HANTERAR PERSONUPPGIFTER för  
19 miljoner människor som använder före-
tagets hälsoapp. I appen, som finns på 16 
språk, sätter användarna upp hälsomål, och 
appen hjälper till att hålla koll på kost, träning 
och kalorier på väg mot målet.

Tillsammans med Com advokatbyrå gör 
Lifesum nu en inventering av hur de hanterar 
personuppgifter i nuläget, och vad de sanno-
likt kommer att behöver ändra på. 

– Nu utvärderar vi olika tekniska och 
ad ministrativa alternativ för de kunder som 

vill att vi tar bort deras persondata framöver. 
Förutom juridiska kundavtal utgår vi från att 
vi måste förändra våra system och processer. 
Även ny datasäkerhet kan bli aktuellt, säger 
Victoria Bastide.

Och projektet kan komma att växa.
 – Vi vet ju inte ännu hur Datainspektionen 

kommer att tolka de nya lagarna och vad som 
utkristalliserar sig som best practice. Därför 
håller vi ögonen öppna för att vårt GDPR-
projekt kan förändras under året. 

Vilka är dina bästa tips för GDPR-
arbetet?

– Ta reda på vilka resurser som finns i  
huset, och vad du behöver hjälp med externt. 
Involvera alla som hanterar personuppgifter 
tidigt i projektet, bland annat support- och 
kundansvariga. 

LIFESUM
Verksamhet: Ehälsa
Anställda: 59
Upphandlat: Itjuristtjänster från Com  
advokatbyrå 
lifesum.com

Fallstudie: Lifesum  
satsade på ett säkert kort

”Förutom juridiska kund- 
avtal utgår vi från att vi  
måste förändra system och  
processer. Även ny data-
säkerhet kan bli aktuellt.”

STEG FÖR STEG MOT GDPR #UPPHANDLING  #CASE  #LIFESUM

http://lifesum.com
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10ZING  
ADVOKATBYRÅ 
10zing.com

ADVOKATFIRMAN 
EDMARLAW 
edmarlaw.se

ADVOKATBYRÅN 
GLIMSTEDT 
www.glimstedt.se

ADVOKATBYRÅN 
GULLIKSSON 
gulliksson.se

ADVOKATFIRMAN 
LINDAHL 
lindahl.se

Kontor Stockholm Stockholm Alingsås, Falun, 
Göteborg, 
Helsingborg, Kalmar, 
Jön köping, 
Linköping, Ludvika, 
Malmö, Norrköping, 
Nässjö, Stockholm, 
Växjö, Örebro. Även 
kontor i Baltikum

Lund, Malmö, 
Helsingborg, 
Stockholm

Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, 
Örebro, Helsingborg

Jurister 3 7 200 34 250

Varav specialiserade 
på it-juridik 3 6 20 14 30

Erbjudande Avtalsförhandling, 
upphandling av 
it-system och 
projekt, utkontrakte-
ring, licensiering och 
behandling av 
personuppgifter 
(GDPR)

It-rätt, e-handel, 
avtalsrätt, person- 
uppgiftshantering, 
outsourcing,upp -
hovsrätt, varu- 
märkes- och firma- 
rätt, domännamn, 
marknads-, reklam 
och telekom rätt

GDPR, samarbets-  
och licensavtal, 
EULA, utvecklings-
avtal, spelindustri, 
hostingavtal, 
person uppgiftsfrågor, 
it-relaterade tvister

Upphandling, licenser 
och överlåtelser, 
intrångsrättegångar  
i upphovsrätt till 
mjukvara, webbsidor, 
framtagning av 
villkor och policy  
m m

Outsourcing, 
molntjänster, 
personuppgifter, 
informationssäker-
het, licenser, öppen 
kod, förvärv, offentlig 
upphandling m m

Inriktning  It-relaterad affärs- 
juridik, svensk och 
internationell

Ingen uppgift Allt inom it-juridik. 
Ingen särskild nisch

Immaterielrätt Allt inom it-juridik. 
Fokus på sourcing, 
molntjänster, 
personuppgifter

 GDPR-kompetens Granskning och 
omförhandling av 
villkor för personupp- 
giftsbehandling. För- 
bereder klienter inför 
gdpr. Riskanalys m m

Utbildning. Uppdrag 
som dataskyddsom-
bud för it-, finans-  
och medtechbolag. 
Samarbetar med 
it-konsultbolag för 
gemensam 
rådgivning

Hanterar många 
ärenden relaterade 
till det nya 
regelverket 

Rådgivning för  
anpassning till och 
efterlevnad av 
regelverket

15 jurister i Sverige 
som arbetar med 
GDPR-frågor. Bistår 
företag med att 
förbereda sig, privacy 
by design-frågor, 
informationssäker-
hetsfrågor, big  
data, pro filering, 
kompetensdatabaser 
m m

Målgrupp Samtliga I-bolag och 
teknikintensiva bolag

Samtliga Teknikrelaterade 
företag

Stora och medelstora 
svenska företag och 
organisationer

Arvode  2 500–2 900 kr/
timme. Även 
fastprisavtal

1 000–3 600 kr/
timme. Även 
fastprisavtal

1 500–3 000 kr/
timme

1 400–2 600 kr/
timme

1 300–4 400 kr/
timme
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CENTIGO
centigo.se

COM  
ADVOKATBYRÅ 
comlaw.se

EY LAW 
www.ey.se

NICANDER 
ADVOKATBYRÅ 
www.nicander.se

Kontor Stockholm Stockholm Stockholm, Göteborg, 
Malmö

Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingborg

Stockholm

Jurister 230 Ingen uppgift 25 400 Ingen uppgift

Varav specialiserade 
på it-juridik

Ingen uppgift 4 Cirka 3 
(nyanställer i vår)

20 2

Erbjudande Affärskritiska och 
tvärfunktionella 
förändringar

Avtal vid outsourcing 
eller andra köp av 
it-tjänster. Person- 
uppgiftshantering, 
användarvillkor, 
e-handel, köpvillkor; 
ip-hantering för 
it-bolag, upphovsrätt 
och varumärkesrätt; 
marknadsrätt, bl a 
konsumentskydd, 
etiska riktlinjer kring 
marknadsföring; 
samarbetsavtal, ofta 
en kombination av 
licensvillkor och 
andra villkor

Outsourcing-, licens- 
och systemleverans- 
avtal. Konsult- och 
sekretessavtal. Avtal 
för molntjänster.  
Personuppgiftshante-
ring: förstudie, analys, 
implementerings- 
och genomförande-
projekt angående 
regelefterlevnad. 
Säkerhets- och 
sekretessfrågor. 
Legala aspekter av  
big data och IoT. 
Licensgenom- 
gång. Företags-
förvärv, kapital-
anskaffningar 
relaterade till it-bolag

Fullservicebyrå. 
Dedikerad ITT-grupp 
som arbetar med it-, 
telekom- och 
teknologifrågor

Avtal, rådgivning, 
förhandlingar, 
utbildning samt 
tvister inom it, 
internet, 
immaterialrätt och 
media

Inriktning  Ingen uppgift Rådgivning inom  
it-relaterad juridik. 

Bred Särskild kompetens 
inom outsourcing, 
systemupphandlingar 
och gränsöverskri-
dande compliance-
projekt

Digital upphovsrätt, 
databasrätt, 
Integritetsskydd 
(PUL/GDPR), 
kontrakt, skadestånd

 GDPR-kompetens Definierar förutsätt- 
ningar, omfattning, 
handlingsplan, tillför 
genomförandekraft. 
Förändringsledning, 
kartläggning av 
kundresor, val av 
affärslösningar

Handfasta råd som 
anpassas efter 
behov. Due diligence 
som går igenom 
personuppgifts-
hantering och 
framtidssäkrar så 
långt det är möjligt

Breda och kompletta 
tjänster inom GDPR

Stor erfarenhet av att 
hjälpa företag med 
personuppgiftsfrågor, 
inklusive koncern- 
övergripande 
compliance-program

Rådgivning och 
utbildning kring 
personuppgiftsfrågor 
sedan PUL:s 
införande 1998

Målgrupp Ingen uppgift Samtliga Köpare och 
tillhandahållare av 
it-relaterade tjänster

Samtliga It- och medieföretag, 
konsumentinriktade 
tjänsteföretag, ISP. 
Leverantörer och 
kunder

Arvode  Ingen uppgift Varierar. Fast pris i 
vissa fall  

1 700–4 000 kr/
timme alternativt 
fastpris

Överenskommes Överenskommes. 
Även fast pris
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OLINGO CONSULTING
olingo.se

PWC 
pwc.se

SETTERWALLS 
setterwalls.se

SHARP COOKIE 
ADVISORS 
sharpcookie.se

Kontor Stockholm 100. GDPR-specialister i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö

Stockholm, Göteborg och 
Malmö

Stockholm

Jurister 23 70 personer i Sverige 
med kompetens inom 
privacy och data 
protection. 200 
GDPR-specialister i ett 
nätverk i EU och USA

190 4

Varav specialiserade  
på it-juridik

Inga. Samarbetar med 
Vinge kring GDPR-juridik

Ingen i Sverige, ett 20-tal 
i Europa  

22 4

Erbjudande Via samarbete med Vinge Genomförandepartner. 
Ingen legal rådgivning i 
Sverige

Regulatorisk och 
kommersiell it- och 
telekomrätt. Upphand-
lings-, licens-, e-handels-, 
integritets- och person- 
uppgiftsfrågor

Avtal om digitalisering, 
SaaS, it-utveckling, 
outsourcing, molnet, 
systemutveckling, AI, BI, 
analytics, licensavtal, 
vendor management, due 
diligence i digitala företag, 
samt förvärv med tech- 
förtecken

Inriktning  Helhetsperspektiv på 
GDPR-efterlevnad

Fokus på programdesign 
och projektledning. 
Brygga mellan juridik, 
verksamhet och it

E-tjänster inom finans-  
och myndighetssektor, 
upphandling av it-projekt 
och licensfrågor samt 
integritets- och person- 
uppgiftsfrågor

Digitalisering, mjukvara, 
AI, mobila applikationer, 
SaaS, IoT. Rådger 
ledningsgrupper om 
digitaliseringsprojekt och 
digital affärsutveckling

 GDPR-kompetens Hur GDPR-lagen ska 
tolkas från ett 
process-perspektiv samt 
dataintegritet

 GDPR gapanalyser, 
Program design och 
projektledning för globla 
koncerner, offentliga org 
och medelstora företag . 
Erfarenhet av 
tvärfunktionella projekt 
och förändringsledning 
som säkerställer effekt 
efter projektfasen

Kompetens inom 
rådgivning rörande 
dataskyddsförordningen.

Stöd i affärsutveckling 
och strategi kring 
dataskydd, it-säkerhet, 
juridisk rådgivning, gap- 
analys, genomförande-
projekt, uppdrag som 
personuppgifts- och 
dataskyddsombud. 
GDPR-complience med 
fokus på digitalisering och 
ökad nytta av data

Målgrupp medelstora organisa-
tioner. Kundexmpel:  
Botkyrkabyggen, 
Kunskapsskolan, ILT

Stora och mellanstora 
företag samt myndigheter 
och kommuner

Medelstora och stora 
företag och organisatio-
ner. Ramavtal med flera 
myndigheter

It, telekom, digitala 
banker, ehälsa, 
europeiska datacenter, 
digitala strategiföretag

Arvode  Offert 1 000–3 500 kr/timme Ingen uppgift Fast räkning, timpaket 
eller löpande räkning
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SYNCH
synchlaw.se

TECHLAW 
techlaw.se

VINGE 
vinge.se

Kontor Stockholm Stockholm Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Helsingborg, Bryssel

Jurister 22 3 290

Varav specialiserade  
på it-juridik 15 2 30

Erbjudande Outsourcing-, licensiering-, hosting-, 
development- och SaaS-avtal samt 
privacy och data protection, GDPR

IT, teknik, telekom; licensiering av 
programvara, utvecklingsprojekt, 
systemupphandlingar, drift och 
hosting, avtal om molntjänster, 
överlåtelser av teknik och 
outsourcing. Internet, sociala media, 
domännamn, appar, e-handel, 
öppen källkod, licensiering, 
integritets-skydd, informations-
säkerhet och regulatoriska frågor 
inom telekom

It- och teknikupphandlingar, 
outsourcing, molnrelaterade tjänster, 
licensavtal, OEM-avtal och 
distributionsavtal, konsultavtal, 
e-handelslösningar och tjänster 
kring dataskydd, it-frågor i samband 
med fusioner och förvärv

Inriktning  Ingen uppgift GDPR, dataskydd, integritetsrätt, 
privacy by design och informations-
säkerhet

Ingen uppgift

 GDPR-kompetens Helhetstjänster: utbildning, 
rådgivning kring specifika 
frågeställningar,  utvärdering, analys 
och införande samt DPO-roll

GDPR, dataskydd, integritetsrätt, 
privacy by design och informations-
säkerhet

Lång erfarenhet av alla typer av 
dataskyddsfrågor som utformning 
av och implementering av 
dataskyddspolicies, internationell 
överföring av personuppgifter, 
integritetsskydd inom outsourcing-
arrangemang och dataskyddsfrågor 
i samband med M&A-transaktioner

Målgrupp Små snabbväxande entreprenörsbo-
lag till globala koncerner

Till exempel mjukvarubolag, 
försäkringsbolag, finansbolag, 
e-handelsbolag, myndigheter, 
kommuner, startups samt mindre 
och mellanstora familjeägda företag

Juridisk och affärsmässig rådgivare 
åt både kunder och leverantörer 
inom it- och outsourcingområdet. 
Såväl etablerade och välkända 
svenska och internationella företag 
som nybildade bolag

Arvode  Fasta priser, löpande räkning och 
andra typer av ersättningsmodeller

2 500 kr i genomsnitt per timme Ingen uppgift
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TUNG ARBETSBÖRDA , ständig 
jakt på resurser och ökade 
kostnader – men också lite 
socker på toppen. Så kan vi 

sammanfatta förbedelserna 
för EU:s nya dataskyddslag som 

träder i kraft den 25 maj 2018. 
En fördel är att hela EU nu får ett gemen-

samt regelverk för hur företag och organisa-
tioner får samla in, ge tillgång till, lagra och 
hantera personuppgifter. Om du lagrar data 
eller har kunder i fler än ett EU-land, blir det 
bara en enda personuppgiftslag att hålla koll 
på. Svenska Personuppgiftslagen och data-
skyddsdirektivet ersätts alltså av GDPR. 

SÅ TILL NACKDELARNA. GDPR består av över 
hundra sidor text som du måste sätta dig in i. 
Ofta krävs det ett stort införandeprojekt för 
att företag ska kunna efterleva lagen. I regel 
behöver du upphandla juridisk kompetens, 
ändra processer och anpassa it-system.  

Hans Nicander, advokat på Nicander advo-
katbyrå, håller utbildningar och seminarier 
om GDPR. Huvudregeln, enligt honom, är 
att det krävs samtycke från den enskilde för 
att behandla personuppgifter, med vissa 
undantag (för till exempel direktreklam). 
Berörda personer ska också i större utsträck-
ning kunna få sina uppgifter borttagna från 
register om de vill (med vissa undantag även 
här, till exempel register hos polis, sjukvård 
och för forskningsändamål). 

Med personuppgift menas all information 
som går att koppla till en levande individ.  
Det kan vara ett namn, kombinerat med kön, 
bostadsort och data om personens barn. 
Även foto, e-postadress och ip-nummer är 
exempel på personuppgifter.  

Och om du drabbas av en it-incident, till 
exempel dataintrång, där det finns risk att 
personuppgifter kommer på villovägar, 
måste du enligt GDPR anmäla incidenten till 
Datainspektionen  inom 72 timmar.  

FÖR DEN SOM MISSLYCKAS med att följa 
GDPR har Datainspektionen kraftfulla 
verktyg för att driva ärendet till domstol. Då 
kan det bli fråga om tuffa böter – upp till 4 
procent av den globala omsättningen, med ett 
maxbelopp på 20 miljoner euro. 

JOHAN COOKE stäl ler i  var je nummer  

samman CIO Swedens upp hand l ings guide. Du når 

honom på johan.cooke@idg.se.

” Betungande arbete med 
VISSA FÖRDELAR”

”Om du drabbas av en it- 
incident, till exempel datain-
trång, där det finns risk att 
personuppgifter kommer på 
villovägar, måste du anmäla 
det till Datainspektionen  
inom 72 timmar.”
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