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Dataskyddspolicy för Högsby kommun
Bakgrund
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) för hantering
av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU
och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så
att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. EU-förordning gäller som lag i
Sverige och GDPR ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204).
Till en EU-förordning behövs kompletterande bestämmelser och i Sverige finns därför ”Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (2018:218)”, kallas
dataskyddslagen (ibland kompletteringslagen) och även en svensk förordning, ”Förordning
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningen (2018:219)”.
GDPR och offentlighetsprincipen
GDPR och dataskyddslagen ska inte tillämpas ifall det strider mot tryckfrihetsför-ordningen
eller yttrandefrihetsgrundlagen, vilket framgår av 1 kap 7 § dataskyddslagen. Det innebär att
offentlighetsprincipen gäller och har företräde framför GDPR. Även art. 86 GDPR ger stöd
för att personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut i enlighet med nationell rätt för
att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till
skydd av personuppgifter i enlighet med GDPR.
Allmänna handlingar ska bevaras för arkivändamål och får endast gallras med stöd av lag.
Reglerna om radering i GDPR tillämpas i princip inte inom myndighet som lyder under
offentlighetsprincipen utan det krävs gallringsbeslut för att ta bort och förstöra allmänna
handlingar.
Syfte
Policyn har till syfte att klargöra på vilket sätt personuppgifter får behandlas inom Högsby
kommuns nämnder, utskott och styrelser.
Målgrupp
Denna policy gäller anställda och förtroendevalda inom Högsby kommuns nämnder, utskott
och styrelser.
Målsättning
 Att frågor om dataskydd och hur vi inom Högsby kommun behandlar personuppgifter
ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet så att alla personer vi kommer i kontakt
med har förtroende för oss i hur vi arbetar med dataskyddsfrågor.
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Personuppgiftsansvarig
En personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution
eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för
behandlingen av personuppgifter. Inom en kommun är normalt sett varje myndighet
(styrelse, nämnd, överförmyndare, revisorer) personuppgiftsansvarig.
Inom Högsby kommun är samtliga myndigheter personuppgiftsansvariga för sina
verksamheter.
Av art. 5.2 GDPR framgår att den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att
principerna i art. 5.1 GDPR efterlevs. Detta kallas att personuppgiftsansvarig har
ansvarsskyldighet.
Hur ska personuppgiftsbehandling ske inom Högsby kommun?
Varje behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den enskildes personliga
integritet och rättigheter.


Varje behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.



Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer enligt art. 5
GDPR tillämpas:
o Laglighet, korrekthet och öppenhet - Behandlingen ska vara laglig, korrekt
och öppen gentemot den registrerade.
o Ändamålsbegränsning - Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och
uttryckligt samt berättigat ändamål med behandlingen vara fastställt.
Hantering som inte ryms inom det ursprungliga ändamålet är inte tillåten.
Ytterligare behandling för bland annat arkivändamål är inte oförenligt med
ursprungsändamålen.
o Uppgiftsminimering - Endast de personuppgifter som är adekvata och
relevanta för ändamålet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer
omfattande än nödvändigt.
o Korrekthet - Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt
uppdaterade.
o Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge det
är nödvändigt. Viktiga undantag finns, bland annat för uppgifter som
behandlas för arkivändamål.
o Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt
som säkerställer lämplig säkerhet med användning av tekniska och
organisatoriska åtgärder. Personuppgifterna ska t ex skyddas mot obehörig
eller otillåten behandling, förlust, skada eller att de förstörs.
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Dataskyddsombud
Varje personuppgiftsansvarig ska utse dataskyddsombud enligt art. 37.1a) Högsby kommun är
ansluten till Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt dataskyddsombud och utser den person
som Sydarkivera anvisar.
Fördela ut uppgifter
Beslut som fattas enligt dataskyddslagstiftningen ska om möjligt delegeras i samtliga berörda
myndigheter och tas med i aktuella delegationsordningar. Verkställighetsfrågor ska fördelas
ut till anställda på ändamålsenligt sätt.
Lokal organisation för dataskydd
Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud behöver det finnas en
lokalt anpassad organisation för dataskyddsarbete hos varje ansluten part. Den lokala
organisationen ska antas på nämnd alternativt på förvaltningsnivå.
Förhållningssätt och säkerhetsåtgärder
Vid varje behandling av personuppgifter ska ett sådant förhållningssätt iakttas att risken för
skada för den registrerade minimeras.
Högsby kommun skyddar alla personuppgifter genom tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder. Det innebär att Högsby kommun använder ändamålsenlig säkerhetsteknik
för att skydda personlig information samt begränsar tillgången till informationen till de
anställda som behöver den.
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