
GDPR
General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen – ”ny PUL”



Vad är det ?

• Vår gamla personuppgiftslag (PUL) kommer att ersättas av betydligt hårdare regler. 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och 
med den 25 maj 2018.

• Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar 
personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig 
integritet. 

• Bryter du mot GDPR kan du däremot få böter på upp till 20 miljoner euro, eller upp till 
4 % av ditt företags omsättning

• Kravet på samtycke från personerna vars uppgifter du registrerar stärks.

• Dataskyddsförordningen kräver att du i efterhand måste kunna visa att samtycke har 
lämnats av alla som du har personuppgifter om.

• De som lämnat sitt samtycke ska också kunna ta tillbaks det när de vill. 

• Dataskyddsförordningen gäller all information som kan knytas till en fysisk person, 
både text-, bild- och ljud-information.



Rättslig grund

• Det måste finnas ett legitimt syfte med att spara och behandla persondata.

• Man pratar om ”rättslig grund” för företag och privata organisationer.

• Samtycke kan vara en rättslig grund.

• Om syftet är att informera om en organisations verksamhet så kan publiceringen vara
tillåten enligt den rättsliga grunden ”intresseavvägning”.

– För detta krävs att organisationens intresse av att publicera exempelvis bilder för att 
informera om verksamheten väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av 
skydd för sina personuppgifter. Dokumentera hur ni har resonerat när ni har gjort den 
avvägningen.

– Man måste inte samla in namn på alla som är med på bilderna endast för att kunna följa 
reglerna i förordningen. Men om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter, så
gäller rättigheterna i förordningen. 



Vilken information har vi ?

• Följande information finns för medlemmar i Hälltorps samfällighetsförening:

– Namn

– Adress

– Telefonnummer/mobilnummer

– E-postadress

– Fastighetsbeteckning

– Medlemskap i kabel-TV och/eller bevattning

– Information om betalning av avgifter

– Information relaterad till enkäter och upphandlingar

– Bilder på webb-platsen

• Informationen finns i

– Styreleseledamöters datorer

– Webb-ansvarigs datorer

– Webb-server

– Facebook



Vad måste vi göra ?

• Samla in samtycke från alla … !?


