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Modul 1: GDPR 
Detta dokument är det första i en serie dokument som kallas för informationsmoduler och 

som tagits fram för att informera om hur EU:s dataskyddsförordning påverkar Södertörns 

högskolas personuppgiftsbehandlingar. Denna första modul ger en grundläggande 

introduktion dataskyddsförordningen och grundläggande begrepp. 

 

 

  



 

 

 

 

Dnr: 1701-1.9.3-2018 

Skapad: 25 maj 2018 

Uppdaterad senast:  31 oktober 2018  

Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg    141 89 Huddinge    08 608 40 00    Org nr: 202100–4896    dataskydd@sh.se 

  2 (11) 

 

 

Innehåll 

1. Bakgrund .............................................................................................................. 3 

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter ....................................................... 3 

2.1. Principer ........................................................................................................... 3 

2.2. Rättslig grund ................................................................................................... 4 

3. Roller och ansvar .................................................................................................. 5 

4. Information till den registrerade ............................................................................. 6 

5. Den registrerades rättigheter ................................................................................. 7 

5.1. Högskolans beslut kan överklagas .................................................................... 8 

6. Andra lagar som också styr behandlingen av personuppgifter ................................ 9 

7. Registrering av behandlingen .............................................................................. 10 

8. Dataskyddsombud .............................................................................................. 10 

8.1. Arbetsuppgifter ............................................................................................... 10 

9. Sammanfattning .................................................................................................. 11 

 

 

  



 

 

 

 

Dnr: 1701-1.9.3-2018 

Skapad: 25 maj 2018 

Uppdaterad senast:  31 oktober 2018  

Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg    141 89 Huddinge    08 608 40 00    Org nr: 202100–4896    dataskydd@sh.se 

  3 (11) 

 

 

1. Bakgrund 

Från och med 2018-05-25 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) det drygt 20 år gamla 

Dataskyddsdirektivet. Den tekniska utvecklingen har under dessa år gått mycket snabbt, 

särskilt inom insamling och behandling av personuppgifter, där företag som Google (grundat 

1998) och Facebook (grundat 2004) har vuxit sig till några av världens största och mest 

lönsamma företag med försäljning av personuppgifter som huvudsaklig inkomstkälla. Det 

skydd som den enskilde fick genom det tidigare Dataskyddsdirektivet, i Sverige genom 

Personuppgiftslagen (PUL), har visat sig otillräckligt och EU har därför antagit den nya 

Dataskyddsförordningen vars syfte dels är att stärka skyddet för den personliga integriteten 

och dels att skapa ett enhetligt regelverk för hela EU. Den som behandlar personuppgifter 

för personer inom EU skall, oavsett om behandlingen sker inom eller utanför Europa, 

respektera människors grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vad detta innebär i praktiken för vårt lärosäte och oss som anställda är vad 

vi genom denna text ska försöka förmedla. Förordningen gäller all hantering av 

personuppgifter och det är därför viktigt att vi har förståelse för de regler som styr arbetet 

antingen vi ansvarar för en behandling eller hanterar personuppgifter som en del av vårt 

dagliga arbete. 

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter 

Varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person är en personuppgift. 

Detta innebär att det inte bara är sådant som namn och personnummer som är 

personuppgifter utan även användarnamn, e-postadresser, biometriska data, fysiologiska 

uppgifter och även kombinationer av uppgifter så länge det genom uppgifterna är möjligt att 

koppla dessa till en fysisk person. För all behandling av personuppgifter gäller att den måste 

följa dataskyddsförordningens samtliga principer för behandling. 

2.1. Principer 

Vi måste säkerställa att: 

• behandlingen skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 

registrerade, 
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• uppgifterna skall vara korrekta och uppdaterade, 

• uppgifterna skall behandlas på ett säkert sätt, 

• uppgifterna skall samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål, 

• uppgifterna får inte vara för omfattande i förhållande till ändamålet, 

• och att uppgifterna får inte förvaras i form av personuppgifter längre än vad som 

krävs för behandlingen. 

De första tre punkterna, att behandlingen skall vara laglig och att uppgifterna skall vara 

korrekta och behandlas säkert kan närmast sägas vara självklara men de tre följande medför 

begränsningar i förhållande till hur vi tidigare har behandlat personuppgifter. Tidigare har vi 

gärna samlat in vad vi har kunnat med tanke på att vi kanske skulle komma att behöva 

uppgifterna någon gång i framtiden. Enligt förordningen måste vi redan när vi samlar in 

uppgifter veta vad vi de ska användas till så att vi inte samlar in mer uppgifter än nödvändigt. 

Vi får bara samla in uppgifter till berättigade ändamål och vi måste också veta hur länge vi 

ska använda uppgifterna (även om vi inte nödvändigtvis måste kunna ange ett exakt 

slutdatum). 

2.2. Rättslig grund 

Förutom att behandlingen måste uppfylla de sex principerna måste det också finnas laglig 

grund för behandlingen. Det finns det sex tillåtna grunder för behandling angivna och det 

räcker med att en av dem är uppfylld för att behandlingen ska vara tillåten. 

  

• Samtycke – den registrerade har lämnat sitt informerade samtycke till behandlingen. 

Samtycke måste registreras och kan när som helst återkallas. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

• Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 

betydelse för den registrerade. 
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• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 

led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

• Behandlingen är nödvändig för tredje parts berättigade intressen (om inte den 

registrerades intressen, fri- eller rättigheter väger tyngre). Observera att möjligheten 

att använda denna grund är kraftigt begränsad för myndigheter. 

 

För Södertörns högskola faller mycket av vår verksamhet under uppgift av allmänt intresse 

eller led i myndighetsutövning. Södertörns högskolas behandling av personuppgifter om sina 

anställda faller vanligtvis in under avtal eller rättslig förpliktelse beroende på vad det gäller.  

Övriga grunder kan bli aktuella beroende på omständigheterna och vid osäkerhet bör du 

kontakta Dataskyddsombudet. Se också definitioner och exempel av ovanstående punkter i 

modulen ”GDPR för området utbildning”. 

3. Roller och ansvar 

  

Aktör Betydelse Exempel 

Den registrerade 
Levande individ vars 

personuppgifter vi behandlar 

Studenter, anställda eller 

deltagare i forskningsprojekt 

Personuppgiftsansvarig 

Den som bestämmer 

ändamålen och medlen med 

en databehandling 

Södertörns högskola 

Personuppgiftsbiträde 

Den som behandlar 

personuppgifter på uppdrag 

av en personuppgiftsansvarig 

Microsoft som anlitats för 

driften av högskolans mail 

och OneDrive 

Tredje part En utomstående part som 

varken är 
Skatteverket eller UKÄ  
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personuppgiftsansvarig eller 

personuppgiftsbiträde  

   

Det är Södertörns högskola som myndighet som är personuppgiftsansvarig, inte enskilda 

individer. Högskolan har det juridiska ansvaret för all personuppgiftsbehandling som sker i 

vår verksamhet. Det gäller allt från när enskilda studenter samlar in uppgifter i sitt 

uppsatsskrivande till forskningsprojekt och administrativt system.  

Vid vissa tillfällen sker behandlingen av personuppgifterna av en utomstående på vårt 

uppdrag och denne agerar då som personuppgiftsbiträde till oss. Exempelvis är Microsoft 

som sköter vår mailserver ett av våra personuppgiftsbiträden. Förhållandet mellan biträde 

och ansvarig skall enligt lag regleras genom ett skriftligt avtal och biträdet får inte på egen 

hand behandla den information som kommer från lärosätet. Vid fel och brister i hanteringen 

kan både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet drabbas av sanktionsavgifter 

som för svensk del bestäms av Datainspektionen och utdöms av domstol. 

Sanktionsavgifterna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande och kan bli mycket 

höga (maximalt 10 000 000 för svenska myndigheter). Dessutom kan vi tvingas betala 

skadestånd till den enskilde individen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har 

därmed ansvar för att granska vår hantering av personuppgifter och hantera klagomål från 

registrerade. Vid lärosätet finns också ett dataskyddsombud som internt ska granska 

hanteringen men också fungera som hjälp och stöd för verksamheten. Dataskyddsombudet 

ska också vara tillgängligt för att kunna hantera frågor och klagomål från registrerade och 

kan alltid kontaktas av den registrerade. Som enskild medarbetare förväntas du hantera 

personuppgifter på ett korrekt sätt och ha kunskap om de regler som gäller för just dina 

arbetsuppgifter.  

4. Information till den registrerade 

Vid insamlingstillfället har den registrerade rätt att få information om vilka uppgifter som 

samlas in. Detta är enkelt i de fall man samlar in uppgifterna direkt från den registrerade 

men kravet gäller också normalt i de fall man hämtar uppgifterna från en annan källa. 

Information skall lämnas om: 
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• ändamålet med behandlingen, 

• vilken rättslig grund det finns för behandlingen, 

• hur länge de ska användas, 

• vem/vilka som ska använda uppgifterna, 

• att Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig, 

• att den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifterna och få fel rättade, 

• att det finns ett dataskyddsombud som kan nås via kontaktuppgifter som hämta från 

medarbetarwebben 

• att man kan vända sig till Datainspektionen med eventuella klagomål om inte 

lärosätet och den registrerade kan komma överens. 

5. Den registrerades rättigheter 

Den vars uppgifter behandlas har ett antal rättigheter som det är viktigt att ha i åtanke. Detta 

gäller, som tidigare nämnts, rätten att få information om vad uppgifterna ska användas till 

(ändamålet med behandlingen), vilka uppgifter som samlas in, hur länge uppgifterna 

kommer att sparas (eller vad som avgör hur länge de ska sparas) och rätten att få tillgång till 

de uppgifter som finns registrerade om den egna personen.  

Det finns en begränsad möjlighet få ha utkast eller minnesanteckningar i löpande text som 

inte fått sin slutgiltiga utformning i fred. Detta är ett undantag från rätten till tillgång och gäller 

dock under högst ett år. Om uppgifterna därefter fortfarande inte anses ha fått slutgiltig 

utformning har den registrerade rätt att få ut dem.  För att undantaget från rätten till tillgång 

överhuvudtaget ska gälla krävs att personuppgifterna inte lämnas ut till tredje part (någon 

utanför Södertörns högskola som inte är heller är personuppgiftsbiträde, alltså leverantör av 

IT-tjänster).  Dessutom gäller inte undantaget personuppgifter som enbart behandlas för 

arkivändamål av allmänt intresse eller för statistiska ändamål. Allt detta framgår av 4 kap 2 § 

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning. 
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Vidare har den registrerade också rätt att invända mot behandlingen, få felaktiga uppgifter 

rättade, återkalla samtycke (utan att behöva ange någon anledning) och den registrerade 

har också rätt att klaga till Datainspektionen om denne anser att behandlingen är felaktig. 

Rätten att radera uppgifter eller begränsa en behandling är inte en absolut rättighet och det 

kan finnas anledning att inte tillmötesgå en sådan begäran. Det kan finnas en starkare grund 

för att behålla uppgifterna (att vi exempelvis i enlighet med Arkivlagen eller Offentlighets- 

och sekretesslagen eller andra lagar är skyldiga att bevara materialet). Vid oklarheter kring 

vad som ska raderas och vad som ska bevaras bör dataskyddsombudet kontaktas. Generellt 

kan sägas att behandlingen av personuppgifter bör vara öppen och tydlig gentemot den 

registrerade och om det är möjligt bör vi tillmötesgå den registrerades önskemål. 

5.1. Högskolans beslut kan överklagas 

Den registrerade har rätt att överklaga högskolans beslut i dessa frågor som rör den 

registrerades utövande av sina rättigheter.   

• Beslut om att inte tillmötesgå en begäran eller att ta ut en avgift för att administrera 

en begäran från den registrerade om den är ogrundad, orimlig eller av repetitiv 

karaktär (artikel 12.5) 

• Rätten till tillgång (artikel 15) 

• Rätten till rättelse (artikel 16) 

• Rätten till radering (artikel 17) 

• Rätten till begränsning (artikel 18) 

• Anmälningsskyldighet (artikel 19) 

• Dataportabilitet (artikel 20) 

• Rätten att göra invändningar (artikel 21) 

Eftersom det rör sig om förvaltningsbeslut måste beslut i dessa frågor fattas av den som har 

delegation. 
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6. Andra lagar som också styr behandlingen av 

personuppgifter 

Dataskyddsförordningen styr inte ensamt hanteringen av personuppgifter utan kompletteras 

genom vissa lagar vi känner sedan tidigare och andra som träder ikraft samtidigt med 

förordningen (180525). Sedan tidigare är vi vana vid att Arkivlagen (1990:782) reglerar 

bevarande och raderande av allmänna handlingar och Tryckfrihetsförordningen (1949:105), 

där offentlighetsprincipen finns, tillsammans med Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) styr allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Vad gäller personuppgifter är 

Arkivlagen och Tryckfrihetsförordningen av särskild vikt när det gäller rätten att bli glömd, 

eftersom det kan finnas bestämmelser i dem som innebär att uppgifter inte får raderas. 

Frågor om sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Här anges även att 

allmänna handlingar ska registreras, vilket oftast innebär att personuppgifter behandlas. När 

en begäran om uppgifter inkommer måste den prövas inte bara utifrån 

Dataskyddsförordningen utan även utifrån denna. 

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i vår verksamhet är i många fall krav som 

ställs i Högskolelagen (1992:1434) eller Högskoleförordningen (1993:100), speciellt när det 

gäller uppgifter om studenter. Lagkrav som kan utgöra laglig grund för behandling av 

personuppgifter finns även i Förvaltningslagen (1986:223 eller 2017:900 från och med 

180701). Denna lag handlar främst om serviceskyldighet och handläggning av ärenden. Här 

finns också ytterligare bestämmelser om rätten att ta del av uppgifter om sig själv. 

Utöver de lagar och förordningar som redan finns kommer ytterligare lagar att trädas ikraft 

samtidigt med förordningen och här finner vi Dataskyddslagen som kompletterar 

förordningen med vissa nationella bestämmelser på ett mer övergripande plan (exempelvis 

att åldersgränsen för samtycke är 13 år) och en särskild Forskningsdatalag som reglerar 

användningen av personuppgifter inom forskningen. Den senare samverkar med Lagen om 

etikprövning (2003:460) när det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter för 

forskningsändamål. 
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7. Registrering av behandlingen 

Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig för alla behandlingar inom dess verksamhet, 

allt ifrån den enskilde studentens examensarbete till de stora administrativa systemen. För 

att ha kontroll över vilka behandlingar som pågår och kunna redovisa dessa för 

tillsynsmyndigheten finns ett centralt register på högskolan. Den som upprättar en 

personuppgiftsbehandling ska fylla i en blankett med nödvändiga uppgifter och sedan skicka 

denna till dataskydd@sh.se. Registreringen skall inte innehålla något av det material som 

behandlas utan bara uppgifter om behandlingen och vem/vilka som utför den.  

8. Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet är en person som utsetts till att ha en övervakande och rådgivande roll 

rörande Södertörns högskolas behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska vara 

självständigt och kan bäst liknas vid en internrevisor eller en intern datainspektion. 

Dataskyddsombudet har enligt EU:s dataskyddsförordning en dubbel lojalitet. Denne har 

dels ett ansvar för att främja en god dataskyddskultur inom Södertörns högskola men den 

har också ett ansvar och även skyldighet att samarbeta och rådfråga Datainspektionen när 

det behövs.  

Du kan alltid höra av dig till dataskyddsombudet för råd och stöd. Det är dock viktigt att 

påpeka att det alltid är den avdelning som är ansvarig för ett IT-system (systemägare) som 

har det formella ansvaret för att behandlingen är lagenlig.  Dataskyddsombudet har inget 

juridiskt ansvar för Södertörns högskolas personuppgiftshantering. Dataskyddsombudet får 

inte ha ett operativt ansvar som leder till att det uppstår en intressekonflikt som försvårar 

rollen att självständigt och med integritet kunna granska brister i Södertörns högskolas 

dataskyddsarbete.  

Kontaktuppgifter till Södertörns högskolas dataskyddsombud finner du på 

medarbetarwebben 

8.1. Arbetsuppgifter 

• samla in information om hur Södertörns högskola behandlar personuppgifter 

mailto:dataskydd@sh.se
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• kontrollera att Södertörns högskola följer bestämmelser och interna styrdokument 

• informera och ge råd till högskolan och dess anställda om relevant lagstiftning och 

deras skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen 

• ge råd om konsekvensbedömningar och övervaka deras genomförande 

• vara kontaktperson för Datainspektionen och samarbeta med dem 

• samråda med Datainspektionen i alla frågor där det behövs 

• vara kontaktperson för alla som får sina personuppgifter behandlade av högskolan. 

• ta emot och hantera frågor och klagomål från personer som får sina personuppgifter 

behandlade av Södertörns högskola 

  

9. Sammanfattning 

Sammantaget för den som arbetar inom högskolans utbildningar kan sägas att vilken rättslig 

grund behandlingen vilar på, formulering av ändamålet eller registreringen av behandlingen 

ofta inte är något som den enskilde medarbetaren behöver ta ställning till. En behandlings 

ändamål, registrering och rättsliga grund gäller för hela behandlingen och då för varje enskilt 

fall inom tillämpningen. Arbetet med exempelvis Ladok är därför en behandling som har som 

syfte att registrera studieresultat, en post i registret och rättslig förpliktelse som grund. Detta 

gäller för alla som för in resultat utan att den enskilde medarbetaren ska redovisa detta 

löpande. Det är viktigt att vara medveten om bakgrunden till arbetet men för den som arbetar 

med personuppgifter i en etablerad behandling är det viktigast att hålla sig informerad kring 

de regler och instruktioner som gäller och vid osäkerhet kontakta den som ansvarar för 

behandlingen. För den som tänker etablera en behandling av personuppgifter är det dock 

nödvändigt att uppfylla de formella kraven för att behandlingen skall bli godkänd. 

Högskolans dataskyddsombud kan kontaktas för råd och stöd via kontaktuppgifter som finns 

att hitta på medarbetarwebben. 
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