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Dataskyddsförordningen 
– arbetet inom Lunds universitet



Personuppgifter inom LU

utredning av internrevisionen juni 2016:
”Den interna styrningen och kontrollen är 
otillräcklig.”

Vår användning av personuppgifter påverkas av
• digitalisering
• internationalisering



lösning: översyn av organisationen

• informationssäkerhetssamordnare 
och dataskyddsombud på plats

• förbättrad samordning inom 
förvaltningen

• inledande arbete rörande stöd och 
hjälp för anställda

• inventering av behovet av 
styrdokument

• struktur för att hantera frågor från 
registrerade

• rutiner för hantering av samtycke



lösning: förberedelser inför DSF

• e-utbildning i kompetensportalen
• information om personuppgifts-

behandlingar till nya studenter & nya 
anställda

• allmän information på hemsidan

• register för personuppgifts-
behandlingar

• universitetsgemensamma IT-system 
är genomgångna



Arbetet fortsätter efter 25 maj 2018

• universitetets systemförvaltningsmodell anpassas till kraven i 
dataskyddsförordningen

• IT-system på fakultetsnivå inventeras och gås igenom
• fortsatt utveckling av IT-systemet för förteckning över personuppgifts-

behandlingar
• strukturer för stöd och hjälp till anställda inom hela universitetet



personuppgifter.blogg.lu.se



Dataskyddsförordningen
– utmaningar för högskolesektorn



Några utmaningar för Lunds universitet

Kraven på information till de registrerade skärps.
Vi ska kunna hantera samtycke på ett korrekt sätt.
Undantaget för ostrukturerat material försvinner.
Studenterna lämnar personuppgifter på våra 
lärplattformar.
Kraven på dokumentation av arbetet skärps.
Den svenska lagstiftningen är inte på plats.



Information till den registrerade
Vid import av data från andra system:
NyA  LADOK  Kuben  andra lokala system

Vid insamling från den registrerade:
– ansökan till utbildning

– rekrytering av studenter

– publika arrangemang

– forskning med personuppgifter

Standardinformation tas 
fram för
• nya studenter
• nya medarbetare
• ???

Allmänt



hantering av samtycke

• frivilligt
• informerat
• dokumenterat

Hur hanterar vi?
• att samla in och 

dokumentera samtycke
• återtagande av samtycke



Personuppgifter på webben

Information om vår verksamhet
eller

marknadsföring?

• symbolfoton och mingelbilder
• text, nyheter och kalendarier
• sociala medier
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Dataskyddsförordningen
– centrala begrepp



Personuppgift – vad är det? 

Vi FÅR och SKA behandla
stora mängder personuppgifter.

”varje upplysning som avser en 
identifierad eller identifierbar fysisk 

person”*

Katter, fiktiva eller avlidna 
personer har inga rättigheter

Namn, foto, adress, genom, e-post, 
beskrivning, betyg, ålder, personnummer…

§
Allmänt

* Källa: DSF Artikel 4.1

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/#4


Särskilda (känsliga) personuppgifter

Uppgifter som avslöjar
• ras 

• etniskt ursprung

• politiska åsikter

• religiös övertygelse 

• filosofisk övertygelse

• medlemskap i fackförening

personnummer*

samt
• genetiska uppgifter

• biometriska uppgifter som entydigt 
identifiera en fysisk person

• uppgifter om hälsa 

• uppgifter fysisk persons sexualliv

• uppgifter om fysisk persons sexuella 
läggning

• personuppgifter som rör fällande domar i 
brottmål samt överträdelser

… får i utgångsläget INTE hanteras!

§

* Personnummer nämns inte i DSF/GDPR – men ges samma ställning i svensk lagstiftning

Ny

Ny

Allmänt



Behandling av personuppgift enligt DSF
• insamling 
• registrering 
• organisering 
• strukturering 
• lagring
• bearbetning eller ändring
• framtagning
• läsning

• användning
• utlämning genom överföring, 

spridning eller tillhandahållande 
på annat sätt

• justering eller sammanförande
• begränsning
• radering eller förstöring

§
Allmänt



När är det tillåtet att behandla personuppgifter?
Dataskyddsförordningen Innebär Högskolesektorn
rättslig förpliktelse tvång från andra lagar ”LADOK-förordningen”

arkivlagen
arbetsmiljölagen

myndighetsutövning nödvändig som ett led 
myndighetsutövning

betygssättning
disciplinärenden

uppgift av allmänt intresse uppdrag från riksdag och 
regering

utbildning
forskning
samverkan

avtal för att fullfölja avtal med den 
registrerade

lönesättning
kollektivavtal

samtycke • frivilligt
• informerat
• dokumenterat

forskning
samverkan
marknadsföring

skydd för grundläggande 
intressen 

säkerhetspolitik Ev. vid samarbete med försvar

Allmänt



De registrerades rättigheter
Rätt till… Innebär Konflikt

Information Information om personuppgiftsbehandlingen när uppgifterna 
samlas och på begäran. Incidenter

informationssäkerhet
sekretess

Rättelse Få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade arkivering?

Radering När uppgifter inte behövs
Återkallat samtycke
Om det inte finns berättigade skäl vid myndighetsutövning 
mm.

arkivering
underlag för
myndighetsutövning

Begränsning av behandling Markeras för begränsad behandling – även under utredning

Dataportabilitet Vid samtycke (ej forskningsstudier) och avtal

Att göra invändningar Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Att slippa automatiserat 
beslutsfattande och profilering

Antagning

Allmänt
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