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• Jurist

• Arbetat med GDPR och dataskydd 
sedan 2017

• Studentmedarbetare

• Arbetar med bl.a. support och skriver 
bloggar

Hjälper våra kunder med 

allt från utbildning, 

upprättande av eller 

stöd i arbetet med 

registerförteckning till 

konsekvensbedömningar 

och incidentrapporter.



• Verktyget lanserades 25 maj 2017

• Molnbaserad digital registerförteckning

• Dokumentation och redovisning av 
personuppgiftsbehandlingar för uppfylla 
kravet på registerförteckning enligt art 30 
GDPR

• Tillbyggnadsmoduler för bl.a. system och 
konsekvensbedömning

• Support och stöd i arbetet med compliance



Kravet på registerförteckningen – art 30 GDPR

Personuppgiftsansvarig ska föra ett register över personuppgiftbehandlingar.

Varje personuppgiftsbiträde ska föra ett register över alla kategorier av 
behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Registret ska innehålla beskrivning av bl.a.:
• Ändamålen med behandlingen,
• Kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter,
• Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna lämnas ut, 
• Vid överföring till tredje land, dokumentation av lämpliga skyddsåtgärder.

På begäran ska registret 
göras tillgängligt för 
tillsynsmyndigheten.

”Register över personuppgiftsbehandlingar ska upprättas 
skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och 
hållas uppdaterade.” Källa: IMY



Artikel 30.5 
Organisation som är färre än 250 personer och behandlingen:
- Är tillfällig
- Sannolikt inte medför risk för registrerade
- Inte omfattar särskilda kategorier av personuppgifter eller 

uppgifter om brott

Vilka har krav på att föra register över personuppgiftsbehandlingar?

Vilket i praktiken omfattar i stort sett alla 
organisationer och alla personuppgiftsbehandlingar.

Så gör det enkelt för er – arbeta utifrån GDPR vad 
gäller all personuppgiftshantering



Personuppgifterna avser individer

Behandling är verb –
saker som man gör. 

Individer kallas i GDPR:s terminologi för registrerade

En grupp av registrerade är personer som ni behandlar 
personuppgifter om på samma sätt. Syftet med att 
gruppera registrerade är för att förenkla dokumentationen 
(för att slippa redovisa på individnivå).

Exempel på kategorier av registrerade:  
• Anställda
• Kunder
• Styrelseledamöter
• Uteslutna medlemmar
• Tidigare anställda
• Anhöriga
• Kontaktpersoner hos leverantörer
• Rekryteringskandidater

Börja med att 
identifiera vilka ni har 
personuppgifter om



Samtycke

Avtal
Allmänt 

intresse eller 
myndighets-

utövning

Skydd för 
den 

registrerades 
intresse

Rättslig 
förpliktelse

Intresse-
avvägning

Ett av sex möjliga lagstöd per behandling
Artikel 6 GDPR



En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, bearbetning, 
ändring, läsning och radering

Behandling (av personuppgifter)

Tre gemensamma faktorer för en
behandling:

• Samma syfte,
• Laglig grund, och 
• Behandlingstid

All behandling som utförs i 
verksamheten ska vara 
planerad och dokumenterad!

Behandlingsaktiviteter är 
verb: – saker som ni gör med 
personuppgifter!



• Ett system är ett medel för att behandla personuppgifter
• Du kan använda flera system för att behandla personuppgifter 

för samma ändamål

Exv. För att kontakta någon (syftet) kan du använda e-post, telefon 
eller chatt.

Gallring sker per behandling och inte per system, om det inte är så 
att det i ett system enbart finns en behandling, då sammanfaller 
dem. 

Varför är ett system inte en personuppgiftsbehandling?



Hur kan man resonera kring e-postsystem?

I mailen finns allt möjligt. 
Hur går man tillväga för 
att få ordning och reda?

Steg 1. Identifiera 
vilka olika typer av 
mail ni har 
(syften).

Steg 2. Till vilka 
behandlingar hör de 
olika mailen? Hä kan 
ni ta hjälp av att utgå 
från kategorier av 
registrerade.

Steg 3. Uppdatera 
om nödvändigt och 
följ den rutin som 
finns för respektive 
behandling 

Ett mail som rör en 
sjukanmälan från en 
anställd

Ett mail som 
innehåller en 
felanmälan från en 
hyresgäst

Ett mail angående vår 
produktkatalog från 
potentiell kund



Kategori av 
registrerade

Makro 
ändamål

Behandling

Behandling-
aktivitet

Behandling-
aktivitet

Behandling

Behandling-
aktivitet

Behandling-
aktivitet

Identifiera behandlingar

Gemensamt syfte, 
laglig grund och 
behandlingstid

Den 
övergripande 

processen

Personuppgifter

Personuppgifter

Exv. Insamling, 
lagring, 

anonymisering. 
analys och 

vidarebefordring



Praktiskt arbete med 
digital registerförteckning
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