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GDPR
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft vilket ställer fler och högre krav på hur vi som
företag hanterar personuppgifter i vårt arbete åt våra kunder.

Vad är GDPR
Det övergripande syftet för den nya Dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskilda
individen. Den nya förordningen, som på engelska heter General Data Protection Regulation (GDPR),
berör alla företag, organisationer och föreningar som hanterar personuppgifter.
GDPR är ny EU-lag som ersätter personuppgiftslagen (PuL) för hur behandling av personuppgifter ska
hanteras. Förordningen är likadan över hela EU vilket gör att det blir lättare att arbeta med
personuppgifter mellan europeiska länder och den ställer dessutom högre säkerhets- och
informationskrav än PuL på företag och organisationer som behandlar personuppgifter.
Dataskyddsförordningen fokuserar på de registrerades rättigheter till sina uppgifter och lägger därför
stor vikt vid dessa rättigheter och de medföljande skyldigheter som de företag som behandlar uppgifter
har.

Vad är personuppgifter
En personuppgift är en uppgift som ensamt eller tillsammans med andra uppgifter tillsammans direkt
eller indirekt kan relateras till en levande privatperson. Det kan till exempel vara personnummer,
namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.
Personuppgifter om enskilda näringsidkare omfattas också av Dataskyddsförordningen, däremot inte
uppgifter om aktiebolag eller andra juridiska personer. I varje sådant företag finns det dock
personuppgifter om till exempel verkliga huvudmän, anställda som har fullmakt att göra betalningar
eller tjänstepensioner för anställda, och dessa uppgifter omfattas av förordningen. Som arbetsgivare
hanterar också företag personuppgifter om de anställda. Det betyder att vi som företag som behandlar
uppgifter, måste säkra även uppgifter som ensamma inte kan identifiera en person men som i
kombination med en eller flera andra uppgifter skulle kunna göra det.

Känsliga personuppgifter
Vissa personuppgifter har bedömts vara så känsliga att de bara får behandlas om det finns direkt stöd i
lag eller den registrerade har gett sin uttryckliga tillåtelse. Om behandling är tillåten så måste
dessutom extra stor hänsyn tas till säkerheten och den registrerades integritet.
Dessa uppgifter är: etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap
i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter, hälsa eller sexuell läggning.
Det betyder att det är mycket viktigt vid registrering av nya noteringar, ändring av sparade noteringar
eller uppgifter att kontrollera att de inte innehåller några känsliga personuppgifter som vi inte har
laglig rätt att behandla. Endast om det verkligen är motiverat får en sådan uppgift sparas i
datasystemet. Om en kund skriver eller skickar in material som exempelvis innehåller hälsouppgifter
och det inte är absolut nödvändigt för utförandet av vårt uppdrag ska inte sådana uppgifter sparas utan
raderas efter att eventuella övriga uppgifter noterats i datasystemet.

Behandling
När KonsultTeamet i Boden AB gör något med en personuppgift kallas det för att behandla uppgiften.
När en uppgift behandlas måste det ske på ett säkert sätt och med skydd för integriteten för
personuppgiften. KonsultTeamet’s ägare är ytterst ansvarig att alla uppgifter behandlas på ett korrekt
sätt i enlighet med GDPR och bokföringsnämndens arkiveringslag.

Sida 2 av 3

Vem behandlar uppgifterna
Uppgifterna behandlas av KonsultTeamet enligt GDPR och Bokföringsnämndens regelverk och
sekretess. KonsultTeamet har ett nära samarbetar med Ekonomihuset i Norr KB, som utför en del
arbete åt Konsultteamet i Boden AB t.ex. privata deklarationer åt KonsultTeamet i Boden AB´s
kunder. Andra företag/myndigheter som KonsultTeamet kommer i kontakt med i sin dagliga
verksamhet som redovisningsbyrå är t.ex. Skatteverket, UC, VISMA/SPCS, B&Q, Stringenta
Fastigheter, FORA, COLLECTUM och lokala mäklarfirmor.

Gallring
Enligt GDPR får inte uppgifter och information sparas i datasystem som man inte har behov av,
dock får gallringen inte bryta mot Bokföringsnämndens arkiveringslag om 7 år.

Radering
En person har rätt att få sina uppgifter raderade om det inte längre finns behov av att ha uppgifterna
kvar. Den registrerade måste då kontakta KonsultTeamet i Boden AB och meddela att vederbörande
tar bort all information om personen i våra datasystem.
När någon begär att bli raderad måste vi så snart som möjligt utreda om uppgifterna verkligen ska
raderas. Kommer vi fram till att vi inte har behov av uppgifterna längre, ska de raderas utan dröjsmål.
Om utredningen visar att vi fortfarande har behov av uppgifterna, exempelvis om det krävs att
uppgifterna ska finnas kvar pga. att det t.ex. ska lämnas in kontrolluppgifter till skatteverk och
liknande myndigheter, då får uppgifterna INTE raderas och det får inte bryta mot arkiveringslagen om
7 år.

Registerutdrag
En person som är registrerad i vårt datasystem har rätt att få ett utdrag ur datasystemet med allt
som finns registrerat om personen. Registerutdraget är kostnadsfritt för den registrerade och
lämnas endast ut fysisk form. Om personen begär flera registerutdrag har KonsultTeamet i
Boden AB rätt att ta ut en ersättning för att lämna ut materialet.

Säkerhet
Dataskyddsförordningen kräver att datasystem där personuppgifter behandlas sätter säkerhet främst,
inte bara rent tekniskt, utan även fysisk säkerhet på t.ex. kontoret samt rutiner för hur vi arbetar med
personuppgifter i systemet och enbart registrera de personuppgifter som krävs för den specifika
behandlingens syfte.
Det finns begränsningar i datasystemen för hur användare har rätt att få åtkomst till uppgifter.
Datasystemen har flera säkerheter - och behörighetsnivåer, eventuella anställda får endast tillgång till
de behörigheter och uppgifter de behöver för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Vilket innebär
ej full behörighet i alla datasystem.

Missbruksregeln
Tidigare har t.ex. mail korrespondens varit undantaget från personuppgiftsreglerna, så länge
behandlingen inte kränkt någon eller missbrukats.
Detta undantag försvinner när dataskyddsförordningen införs, vilket gör att personuppgifter som finns
i mail nu måste behandlas med samma säkerhet och integritetstänk som andra datasystem. Vi får alltså
fortfarande ta emot e-post och skriva personuppgifter, men de måste behandlas på samma säkra och
lagliga sätt som all annan personuppgiftsbehandling i enlighet med GDPR.

Rätt att behandla uppgifter
För att få behandla personuppgifterna enligt GDPR måste KonsultTeamet i Boden AB ha en rättslig
grund för att behandla personuppgifter. KonsultTeamet i Boden AB måste skriva
personuppgiftsbiträdesavtal med alla sina kunder och som i sin tur måste godkänna vilka
personuppgifter som får behandlas och vilka uppdrag som kunden vill att KonsultTeamet i Boden AB
ska utföra åt denne.
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Kontakt och personuppgifter för personer som arbetar, är leverantör eller kund hos KonsultTeamet’s
kund är också personuppgifter och måste behandlas som sådana. För behandling av dessa uppgifter har
KonsultTeamet i Boden AB, det som kallas berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Vid varje
ny sådan behandling bedömer vi om vi har större intresse att behålla uppgifterna eller radera dom, än
vad den registrerade har av att vi tar bort den.
De grunder som kan bli aktuella för KonsultTeamet i Boden AB och som är tillåten behandling enligt
GDPR:







Följa grundläggande principer
Samtycke
Nödvändig för fullgörande av avtal
Fullgöra rättslig förpliktelse
Led i myndighetsutövning
Intresseavvägning

Personuppgiftsincident & Anmälningsskyldighet
En personuppgiftsincident är när personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras,
sprids eller på annat sätt behandlas på ett sätt som kan skada eller kränka den registrerade.
Om något sådant sker har man 72 timmar på sig att anmäla det till berörd person och till
datainspektionen,

KonsultTeamet’s åtgärder inför GDPR


Utbildning i Stringentas nya uppdaterade fastighetsystem som KonsultTeamet i Boden
AB får tillgång till i månadsskiftet maj/juni 2018 och som uppdaterats enligt GDPR
med t.ex. anonymitet när en bostadsrättsägare överlåter sin bostadsrätt eller som inte
bott i bostadsrättsföreningen under en viss tid då ska denna raderas, uppdatering av
användare i programmet med flera säkerhetsnivåer för hur mycket eller lite en
användare ska kunna ha tillgång till för att kunna utföra sina arbetsuppgifter om det
finns anställda hos KonsultTeamet. Allt för att skydda personuppgifter enligt GDPR.



Utbildning med Advokatbyrån Kaiding inför GDPR.



Uppdatering av VISMA/SPCS’s samtliga dataprogram och BoQ



Upprättat personuppgifsbiträdesavtal med befintliga kunder



Gallring av kunduppgifter som inte bryter mot bokföringsnämndens arkiveringslag.



Uppdaterade sekretessavtal för ev. anställda hos KonsultTeamet i Boden AB.

Upprättat den 20 maj 2018 av:
Annette Fager
Ansvarig och ägare av KonsultTeamet i Boden AB
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