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 29 RIKTLINJER HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  OCH DATASKYDD / GDPR  
 

_______________________ 
 
 

Ikraftträdande 25 maj 2018,  
fastställd av styrelsen för Alfa Invest AB vid styrelsemöte 

den 22 augusti 2018 
 



 

1 BAKGRUND 
Den 25 träder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter (”GDPR” vilket står för General Data Protection Regulation), ikraft. 
Denna dataskyddsförordning ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) från 
1998 och påverkar de flesta företag, kommuner och myndigheter i Sverige på ett 
mycket genomgripande sätt. 
Förordningen syftar till att stärka individens rättigheter om behandling av dess 
personuppgifter.  
Bakgrunden till den nya lagen är att EU-medborgare riskerar att förlora kontrollen över 
sina personuppgifter i takt med att Internet, sociala nätverk, sakernas internet (IoT) 
och Big Data används i allt högre utsträckning. Ett annat motiv är att lagstiftningen för 
skydd av personuppgifter inom EU varierar mycket från land till land och EU räknar 
med att det kostar företagen i medlemsländerna miljardbelopp att följa olikheterna. 
När förordningen formellt trätt i kraft har underordnade bolag och organisationer en 
omställningstid om två år för att helt anpassa sig till nya regelverket.  
 

2 HANTERING 
Register över behandling 
I enlighet med Artikel 30 EU allmän dataskyddsförordning "Register över behandling" 
har Bolaget upprättat en personuppgiftförteckning för att kartlägga vilka 
personuppgifter som behandlas i bolaget. Med behandling avses insamlande, lagring, 
användande, utlämnande och radering av uppgifterna.  
I registret kategoriseras bolagets behandlande av personuppgifter.  
Rättslig grund för dess behandling definieras, om det styrs av avtal, genom uttryckligt 
samtycke, alternativt av intresseavvägning. Vidare styrs vem på bolaget som har 
tillgång till personuppgifterna. Med tanke på bolagets begränsade organisation finns 
det behöver hela personalen ha tillgång till lagrade personuppgifterna. 
Känsliga personuppgifter behandlas ej (definieras i Dataskyddsförordningen Artikel 
4.13-4.15) 
Personuppgiftsansvarig 
VD är ansvarig för bolagets personuppgifter. Behov för ett dataskyddsombud bedöms 
ej föreligga. 



 

Information till registrerade  
De registrerade kunderna och bolagets personal har informerats om bolagets 
persondatahantering. Avtal uppdateras eller kompletteras med anledning av GDPR.  
Uppgifterna överförs inte till annat land eller annan organisation utom där det är 
lagpålagt, alternativt för avtals utförande till partner med reglerad hantering.  
Den registrerade skall på förfrågan få full tillgång över respektives persondata Alfa 
Invest hanterar. Den registrerade har på anmodan även rätt till portering av sina 
personuppgifter till annan organisation.  
Även rutin för radering i fall det ej strider mot andra lagar och regler fastställs 
härmed. Med tanke på att huvuddelen av personuppgifterna Alfa Invest hanterar har 
sin lagliga grund i avtalsrättsliga förhållanden och under tillsynspliktig verksamhet är 
dokumentationskraven generellt höga, exempelvis 10år enligt bokföringslagen. 
Således är det viktigt att Bolagets personal kontrollerar detta innan eventuell 
radering av personuppgifter. 
Samarbetspartner 
Dokumentation med bolagets samarbetspartner kompletteras vid behov med 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
Övrigt 
Mer persondata än vad bolaget har nytta av i sin hantering skall ej samlas in. 
Ändamålet med personuppgiften skall på förhand vara definierat.  
Utbildning 
Bolagets personal har fått introduktion bland annat genom onlinekurs från Bisnode. 
Vidareutbildning kommer genomföras årligen, eller vid behov. 
Personuppgiftsincident 
Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta till Datainspektionen 
inom 72 timmar från det att dataintrånget upptäcks. 

3 FRAMTID 
Utifrån nu implementerade GDPR kommer flera nationella lagar att stiftas. Delar av 
området är fortsatt oreglerat, och det är ej fastställt i detalj hur GDPR skall efterlevas. 
Därför kommer det att finnas behov av att löpande se över detta regelverk. Detta sker 
genom VDs försorg minst årligen till styrelsen med rapportering och eventuella förslag 
till förändringar. 
Hantering av anställdas epost, kontaktuppgifter samt metod för rapportering till våra 
kunder bör utredas. 
Bolaget har fram till 25 maj 2020 att tillfullo inordna sig tillfullo.  


