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Att värna den personliga integriteten för de personer vars 
personuppgifter behandlas i kommunens verksamheter är 
en viktig strategisk fråga för Lunds kommun. I arbetet med 
personuppgiftsbehandling ska kommunen vara en bra part 
som arbetar förebyggande. 

Personuppgifter ska alltid behandlas i enlighet med lagar och 
förordningar, bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
Personuppgifter är också information som omfattas av Lunds 
kommuns Informationssäkerhetspolicy, Riktlinjer för informa-
tionssäkerhet och Riktlinjer för IT. 

Riktlinjerna för personuppgiftsbehandling ska följas vid all 
personuppgiftsbehandling i Lunds kommun. I vissa fall kom-
pletteras riktlinjerna med förvaltningsspecifka riktlinjer, 
rutiner och arbetsinstruktioner. I de fall då sådana fnns är 
de publicerade på kommunens intranät Inloggad. 

Defnitioner 
Personuppgift 
Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. 
Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande 
person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 
Bilder, filmer och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. 
Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, 
räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Även information som har kodats, 
krypterats eller pseudonymiserats men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av komplette-
rande uppgifter är personuppgifter. 

Behandling 
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, använd-
ning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, be-
gränsning, radering eller förstöring. 
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Ansvarsfördelning 
Nämnden är personuppgiftsansvarig 
Varje nämnd och revisionen är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling i sin 
verksamhet. Ansvaret kan inte delegeras. 

Ansvaret gäller såväl uppgifter om anställda och förtroendevalda som uppgifter om medborgare, 
barn/elever, brukare/klienter, kunder och affärskontakter. Ansvaret omfattar även personuppgifts-
behandling som sker för kommunens räkning via ett personuppgiftsbiträde. 

Personuppgiftsansvaret är omfattande och följande lista tjänar som vägledning för vad som ingår. 
Listan är inte uttömmande. 

Personuppgiftsansvarig ansvarar bland annat för att: 
• all personuppgiftsbehandling alltid följer rådande dataskyddslagstiftning, 
• försäkra sig om att förvaltningen och verksamheten har en ändamålsenlig organisation  

med tillräckliga resurser och dokumenterad ansvarsfördelning, 
• upprätthålla registerförteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar i den  

ansvariges verksamhet, 
• säkerställa att medarbetarna har nödvändig kompetens för att kunna följa dataskydds-

lagstiftningen, 
• säkerställa att det tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer och mot-

svarande som behandlar personuppgifter för verksamhetens räkning, 
• säkerställa att personuppgiftsincidenter hanteras i enlighet med lagstiftningens krav, 
• utse dataskyddsombud och anmäla dess kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten.  

Stödja dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som dataskyddsförordningen  
föreskriver och se till att ombudet har tillräcklig kompetens. 

Kommunkontoret 
Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att som central stödfunktion för nämnderna 
ansvara för att erbjuda samverkan, stöd och hjälp, grundläggande utbildning samt verktyg för att 
upprätta registerförteckning och genomföra risk- och konsekvensbedömningar (DPIA). 

Kommunkontoret ansvarar för att sammankalla och leda kommunens dataskyddsnätverk samt för 
att rekrytera eller upphandla nämndernas och revisionens dataskyddsombud. 

Ledningen 
Kommundirektören och förvaltningsdirektörerna har det övergripande ansvaret för att dessa riktlinjer 
integreras i organisationens dagliga arbete. Förvaltningsdirektörer ansvarar för att respektive verk-
samhet har relevanta rutiner och/eller arbetsinstruktioner samt för att förvaltningen har en represen-
tant i kommunens dataskyddsnätverk. 

Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets arbetsuppgifter och ställning styrs av lagstiftning. Funktionen ska agera själv-
ständigt och får inte ta emot instruktioner eller bli föremål för sanktioner för att utfört sina arbets-
uppgifter. Dataskyddsombudet har bland annat i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskydds-
lagstiftningen genom granskning och att informera och vara rådgivande i dataskyddsarbetet. 
Varje nämnd och revisionen ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 
ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 
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Dataskyddssamordnare 
Dataskyddssamordnare är en funktion som ska finnas inom varje förvaltning. Rollen kan kombineras 
med andra arbetsuppgifter om det bedöms möjligt. Dataskyddssamordnaren är en stödfunktion. 
Ansvaret för att lagstiftning efterlevs vilar alltid på personuppgiftsansvarig och ansvaret kan inte 
delegeras. 

Dataskyddssamordnaren stöttar verksamhet, ledningen och personuppgiftsansvarig genom 
lämpligtvis men inte uteslutande följande uppgifter: 
• löpande uppdatera och följa upp registerförteckningen, 
• löpande följa upp att samtliga personuppgiftsbehandlingar analyseras i en risk- och  
 konsekvensbedömning, 
• öpande följa upp att konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) genomförs i 

de fall lagstiftningen kräver detta, 
• administrera begäran om registerutdrag, 
• ge råd och stöd och påtala brister till verksamhetens ledning och berörd personal i  

frågor rörande dataskydd, 
• följa upp att verksamheten genomför grundutbildning för varje medarbetare och i övrigt  

föreslå och följa upp kompetensutveckling, 
• vara stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, 
• hålla sig underrättad om utveckling av lagstiftningen och praxis inom området, 
• löpande följa upp att de kommunövergripande och förvaltningsspecifika rutinerna för 

hantering och anmälan av personuppgiftsincidenter är kända i verksamheten, 
• bidra till utvecklingen av kommungemensamma rutiner och arbetssätt, 
• föreslå förvaltningsspecifika rutiner och arbetsinstruktioner i de fall det behövs, 
• rådfråga och samråda med dataskyddsombudet för verksamhetens räkning, 
• vara dataskyddsombudets och kommunkontorets kontaktperson i dataskyddsfrågor samt  

delta i kommunens dataskyddsnätverk. 

Övriga chefer och medarbetare 
Samtliga medarbetare har ett ansvar för att behandlingen av personuppgifter utförs på ett korrekt 
och lagligt sätt. Riktlinjer, rutiner och arbetsinstruktioner ska vara kända inom organisationen och 
det åligger varje chef att förmedla vikten av att följa gällande styrdokument. 

Grundläggande principer för
personuppgiftsbehandling 
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i för-
ordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling. Principerna innebär bland annat att 
personuppgiftsansvariga är skyldiga att se till att följande gäller för all personuppgiftsbehandling: 

• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade 
(laglighet, korrekthet och öppenhet), 

• Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte  
senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning), 

• Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas (uppgiftsminimering), 

• Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekthet), 
• Uppgifterna får inte förvaras under en längre tid än vad som är nödvändigt (lagringsminimering), 
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• Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna,  
inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada 
 genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder 
(integritet och konfidentialitet). 

Det åligger den personuppgiftsansvarige att ansvara för och kunna visa att samtliga principer efterlevs 
i samtliga personuppgiftsbehandlingar (ansvarsskyldighet). 

Den registrerades rättigheter 
De personer vars personuppgifter behandlas kallas för de registrerade. Enligt dataskyddsförordningen 
har de registrerade ett antal rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig. Flera av rättigheterna gäller 
i begränsad omfattning i offentlig förvaltning. En begäran från den registrerade ska prövas och den 
registrerade ska få ett beslut som kan överklagas om begäran avslås. Vilka beslut som kan överklagas 
framgår av 7 kap. 2 § dataskyddslagen (2018:2018). Arbetsinstruktioner har utarbetats som stöd i 
handläggningen av registrerades rättigheter, dessa finns publicerade på kommunens intranät Inloggad. 

Rätt till tillgång (registerutdrag) 
Den registrerade har alltid rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas, bland annat 
i syfte att kontrollera att de är korrekta. Detta kallas också rätt till registerutdrag. 

Begäran görs via en e-tjänst, där den registrerade måste identifiera sig med BankID. Den registrerade 
kan också vända sig till Medborgarcenter och få hjälp med att göra en begäran. Den registrerade ska 
då legitimera sig. Utlämnande av registerutdrag till den registrerade sker antingen genom Min Sida 
i e-tjänsten, post till folkbokföringsadress alternativt genom avhämtning i reception. Om register-
utdraget innehåller känsliga personuppgifter och ska skickas genom post ska uppgifterna alltid 
skickas genom rekommenderat brev. Registerutdrag får aldrig skickas via e-post till den registrerade. 

Rätt till rättelse 
Varje person har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har 
rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till 
ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. 

Om personuppgifter rättas på den enskildes begäran måste personuppgiftsansvarig också informera 
den som de har lämnat ut personuppgifterna till om att uppgifter rättats, om det inte är omöjligt eller 
innebär en alltför betungande insats. I samband med att en rättelse genomförts har personuppgifts-
ansvarig en skyldighet att se till att tidigare felaktiga uppgifter tas bort. 

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd) 
Om den registrerade begär att bli bortglömd är personuppgiftsansvarig skyldig att radera personupp-
gifterna i vissa särskilda fall. Rätten att bli bortglömd är dock mycket begränsad i en offentlig verksam-
het. Exempelvis kan det krävas att personuppgifterna sparas för att uppfylla lagstiftningens krav på 
bevarande av allmänna handlingar, för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse 
eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. 

Om personuppgifter raderas på den enskildes begäran måste personuppgiftsansvarige också infor-
mera den som de har lämnat ut personuppgifterna till om raderingen, om det inte är omöjligt eller 
innebär en alltför betungande insats. Om personuppgifterna dessutom har publicerats eller på annat 
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sätt gjorts offentliga (exempelvis i ett socialt nätverk eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de 
raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för 
att informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller 
länkar till uppgifterna tas bort. 

Övriga rättigheter 
Den registrerade har rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. Vad informationen 
ska omfatta regleras i lag. Hur den registrerade ska informeras bedöms utifrån vad som är lämpligt. 
Generell information om den personuppgiftsbehandling som sker i kommunens verksamhet finns 
publicerad på kommunens webbplats. 

Den registrerade har i vissa fall rätt att begära att få ut sina uppgifter i ett allmänt läsbart format 
(rätt till dataportabilitet), att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas (rätt till begräns-
ning) och rätt att göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen. 

Den registrerade kan lämna klagomål som avser behandling av personuppgifter till personuppgifts-
ansvarig, dataskyddsombudet eller tillsynsmyndigheten. 

Hantering av personuppgiftsincidenter 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter 
och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättig-
heterna inskränks. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera 
registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade eller på annat sätt kommit i orätta händer 
genom exempelvis obehörig åtkomst eller obehörigt röjande. Det är personuppgiftsansvarig som 
ansvarar för att personuppgiftsincidenter hanteras, utreds, dokumenteras och anmäls korrekt. 

På kommunens intranät Inloggad finns rutiner och arbetsinstruktioner för att anmäla, dokumentera, 
hantera och utreda personuppgiftsincidenter. 

Dokumentation 
Rapportering av personuppgiftsincidenter ska ske i kommunens interna e-tjänst för personuppgifts-
incidenter. Inrapporteringen ska analyseras kontinuerligt och åtgärder vidtas som en naturlig del i 
det skadeförebyggande arbetet. Alla incidenter ska rapporteras internt. 

Anmälan till tillsynsmyndigheten
Vissa typer av personuppgiftsincidenter ska, förutom att anmälas internt, även anmälas till tillsyns-
myndigheten. Anmälan ska ske inom 72 timmar efter det att incidenten har upptäckts. Beslut ska 
fattas av behörig beslutsfattare. Det framgår av nämndens delegationsordning vem som är behörig 
att fatta detta beslut. 

Information till de registrerade 
Ibland måste berörda personer informeras om att en incident har inträffat. Beslut ska fattas av behörig 
beslutsfattare. Det framgår av nämndens delegationsordning vem som är behörig att fatta detta beslut. 
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Risk- och konsekvensbedömningar (DPIA) 
Alla personuppgiftsbehandlingar ska analyseras i en risk- och konsekvensbedömning. För detta  
arbete är förvaltningens dataskyddssamordnare behjälplig. Analysen kräver att personuppgifterna 
klassificeras utifrån såväl dataskyddslagstiftning och offentlighets- och sekretesslagen som utifrån 
informationssäkerhet. Klassningen och analysen ligger till grund för vilka säkerhetskrav som ska 
ställas på administrativa och tekniska lösningar samt på fysisk säkerhet. 

Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för de registrerades rättigheter 
och friheter är den personuppgiftsansvarige skyldig att göra en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd (DPIA) enligt bestämmelserna i artikel 35 dataskyddsförordningen. I dessa fall ska 
dataskyddsombudet rådfrågas. 

Att tänka på vid upphandling 
Innan inköp av system eller tjänster i vilka personuppgifter kommer att behandlas ska beställaren 
kartlägga, analysera och ställa krav så att lagstiftningen beaktas. Utgångspunkt för detta är den risk- 
och konsekvensbedömning som ska genomföras. Personuppgiftsbiträdesavtal ska alltid tecknas i de 
fall ett personuppgiftsbiträde anlitas. 

Innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas eller tekniska hjälpmedel köps in ska ändamålet med 
behandlingen samt den rättsliga grunden vara fastställd. Antalet uppgifter som behandlas ska inte 
vara fler än vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålet, beställaren ska även säkerställa att 
uppgifterna som samlas in är korrekta. 

Lagringsminimering ska tillämpas vilket innebär att personuppgifterna inte förvaras i en form som 
möjliggör identifiering under längre tid än nödvändigt. Lagring över längre perioder ska följa lag-
stadgade krav och riktlinjer. Vid bedömning av gallringsfrister i dokumenthanteringsplan ska prin-
cipen om lagringsminimering beaktas. Att ta bort uppgifter ska följa regler och rutiner för rensning 
och gallring. 

För tekniska system där personuppgifter behandlas ska principerna om Dataskydd som standard och 
Inbyggt dataskydd beaktas. Dataskydd som standard (Privacy by default) innebär i korthet att den 
som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan. 
Det kan till exempel handla om att de förvalda inställningarna i en tjänst är satta så att inte mer infor-
mation än nödvändigt samlas in, delas ut eller visas. Inbyggt dataskydd (Privacy by design) innebär 
att hänsyn ska tas till integritetsskyddsreglerna redan när IT-system och rutiner utformas. 

Personuppgifter i e-post 
Hantering av personuppgifter i e-post ska följa verksamhetens dokumenthanteringsplan. Informa-
tionen ska behandlas på samma sätt som annan information. E-posten är inte en lämplig perma-
nent lagringsyta och informationen ska istället överföras till exempelvis ärendehanteringssystem 
och diariesystem. 

Om personuppgifter ska skickas via e-post eller på annat sätt överföras digitalt ska uppgiften skyddas 
mot obehörig åtkomst, förändring och förstöring. Enligt Lunds kommuns Riktlinjer för IT får inte 
sekretessbelagd information skickas via e-post. Detta inbegriper även alla former av personuppgifter, 
i de fall personuppgifterna är sekretessbelagda. 
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Publicering av personuppgifter på internet 
Följande riktlinjer gäller för all publicering av personuppgifter på webbplatser som ägs av eller 
administreras av Lunds kommun, det vill säga såväl på kommunens egna webbplatser som i 
sociala medier. 

Publicering av anställdas och förtroendevaldas personuppgifter 
Publicering av anställdas personuppgifter, såsom namn, befattning, telefonnummer och e-postadress 
till arbetet och liknande arbetsplatsrelaterade personuppgifter kan normalt publiceras utan den 
registrerades samtycke om publiceringen är nödvändig för att informera om kommunens verksamhet. 
Den rättsliga grunden för publiceringen är i sådant fall utföra uppgift av allmänt intresse. Uppgifter 
om familjeförhållanden, bostadsadress, telefonnummer och fritidsintressen får inte publiceras. 

Publicering av förtroendevaldas personuppgifter, såsom namn, typ av uppdrag, e-postadress (enbart 
@lund.se) och telefonnummer som tillhandahålls av Lunds kommun får publiceras med stöd av den 
rättsliga grunden utföra uppgift av allmänt intresse. Partitillhörighet är en känslig personuppgift 
enligt dataskyddsförordningen men denna uppgift får publiceras med stöd av den rättsliga grunden 
eget offentliggörande. Den förtroendevaldes privata telefonnummer får enbart publiceras om hen har 
samtyckt till publiceringen. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat. Om samtycket återkallas ska 
publiceringen upphöra. Uppgifter om familjeförhållanden, bostadsadress och fritidsintressen får inte 
publiceras. 

Publicering av personuppgifter i form av foto/flm 

Förtroendevalda, chefer och medarbetare 
Publicering av foto/film där enskilda individer är identifierbara är endast tillåten under följande 
förutsättningar: 

• Foto/film på direktörer, chefer och förtroendevalda får publiceras med stöd av den rättsliga  
grunden utföra uppgift av allmänt intresse, om syftet med publiceringen är att informera om 
kommunens verksamhet. Samtycke krävs alltså inte för denna typ av publicering. 

• Foto/film på andra anställda än dem i punkten ovan får publiceras om den anställde har lämnat 
sitt samtycke till publiceringen. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat. Om samtycket åter-
kallas ska publiceringen upphöra. 

• Foto/film på andra anställda än dem i översta punkten får publiceras om den anställde har 
ingått ett modellavtal med förvaltningen. 

Medborgare 
Publicering av foto/film där medborgare förekommer är endast tillåten under följande förutsättningar: 

• Foto/film där enskilda medborgare, såväl vuxna som barn, kan identifieras får publiceras endast 
om den enskilde har lämnat sitt samtycke till publiceringen. Om barnet är under 18 år är det 
barnets vårdnadshavare som ska lämna samtycke. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat. 
Om samtycket återkallas ska publiceringen upphöra. 

• Foto/film där enskilda medborgare, såväl vuxna som 
barn, inte kan identifieras (så kallade mingelbilder) Observera att särskilda riktlinjer gäller för 
får publiceras med stöd av den rättsliga grunden publicering av foto/flm på barn och elever 
utföra uppgift av allmänt intresse. Om en medborgare inom skolans verksamhet. Dessa beslutas av 

förvaltningsdirektörerna i barn- och skolför-kontaktar kommunen och anser att hen är identifier-
valtningen och utbildningsförvaltningen. bar på en mingelbild och motsätter sig publiceringen 

bör publiceringen upphöra. 
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Publicering av personuppgifter i protokoll och diarier med mera 
Kommunen får publicera information på internet från vissa allmänna handlingar även om informa-
tionen omfattar personuppgifter. De allmänna handlingar som avses är sådana som utgör eller ingår i: 
• diarium (som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen) 
• kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller nämnd 
• kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller 
• justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd

 Kontroll av handlingar före publicering 
En första kontroll ska göras i samband med registrering av handlingar i kommunens ärendehante-
ringssystem. Samma regler gäller för länkade dokument. Det är den som registrerar handlingen, eller 
den som ger annan i uppdrag att registrera en handling, som ska kontrollera innehållet i handlingen. 
Observera att handlingar även kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Detta ska också 
markeras i ärendehanteringssystemen vid registrering. 

Innan publicering av handlingar sker ska ytterligare en kontroll göras, för att säkerställa att hand-
lingarna inte innehåller personuppgifter som inte får publiceras. 

Personuppgifter som inte får publiceras 
Följande personuppgifter får inte publiceras på kommunens webbplats: 
• Personnummer eller samordningsnummer 
• Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt 
• Extra skyddsvärda personuppgifter, till exempel uppgifter om enskildas personliga  

förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den enskildes privata sfär 
• Uppgifter om lagöverträdelser 
• Känsliga personuppgifter1 

◊	 Uppgifter som avslöjar politiska åsikter och medlemskap i fackförening får  
 publiceras i de fall som den enskilde själv på ett tydligt sätt offentliggjort  
 uppgifterna (till exempel förtroendevalda politikers politiska åsikter eller 
  fackliga företrädares medlemskap i fackförening). 

Hur länge ska uppgifterna i diarier och protokoll finnas tillgängliga på webben? 
Det får anses vara av stort värde att intresset för kommunens protokoll och beslut tillgodoses genom 
att dessa handlingar finns tillgängliga för allmänheten. Protokoll och kallelser på kommunens webb-
plats ska gallras efter 10 år. 

Rättsliga konsekvenser 
Ansvaret för behandling av personuppgifter ligger alltid på den personuppgiftsansvarige. I Sverige är 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndighet. 

1. Känsliga personuppgifter framgår av dataskyddsförordningens artikel 9 och är uppgifter som avslöjar ras eller 
			etniskt	ursprung,	politiska	åsikter,	religiös	eller	filosofisk	övertygelse,	medlemskap	i	fackförening,	uppgifter	som	
   rör hälsa och sexualliv eller sexuell läggning samt genetiska och biometriska uppgifter. 
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Varning, reprimand eller föreläggande 
Tillsynsmyndigheten kan utfärda varningar om en planerad behandling av personuppgifter sannolikt 
kommer att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Myndigheten kan utfärda repriman-
der om en pågående behandling av personuppgifter bryter mot bestämmelserna och kan dessutom fö-
relägga organisationen till exempel om att den måste upphöra med en viss personuppgiftsbehandling. 

Administrativ sanktionsavgift 
Tillsynsmyndigheten kan besluta att en myndighet som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen 
ska betala en administrativ sanktionsavgift. För offentliga myndigheter kan avgiften som mest vara tio 
miljoner kronor för allvarligare överträdelser. För de något mindre allvarliga överträdelserna gäller ett 
maxbelopp på fem miljoner kronor. 

Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen gäller, dels på om-
ständigheterna i det enskilda fallet. 

Skadestånd till registrerade 
Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av dataskydds-
förordningen har rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige för den uppkomna skadan. 
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Läs mer: 
inloggad.lund.se/gdpr 




