Slutrapport från GDPR-projektet
Här kommer en rapport gällande förbundets GDPR-projekt. Dessa rapporter skickas ut
regelbundet under hela projektet för att ge er förtroendevalda insyn i arbetet och tillgång
till verktyg i ert arbete med att GDPR-säkra er verksamhet. Detta utskick går till
ordföringar, medlemsansvariga och Puma-ansvariga i förbundet. Ni bedömer sedan hur ni
bäst kommunicerar denna information inom er styrelse och vid behov även till era
medlemmar.
Bakgrund
Sedan den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) tidigare regler om hantering av personuppgifter
(PUL). De nya reglerna ställer höga krav på god dokumentering och hantering av samtliga personuppgifter inom
ett företag eller organisation. De som inte efterlever dessa regler riskerar varningar och höga bötesbelopp. Mot
denna bakgrund har Seko initierat ett GDPR-projekt som har i uppgift att påbörja och göra en plan för att GDPRsäkra Seko. Projektet initierades under 2017 och avslutas nu i maj 2019. Här kommer därmed en slutrapport till er
förtroendevalda.

Nyckeluppgifter
Nedan redovisas kort för ett urval av de nyckeluppgifter som projektet har slutfört
under projekttiden.
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning för personal och förtroendevalda
Register över förbundets samtliga behandlingar av personuppgifter
Information till medlemmar och hur deras personuppgifter behandlas
Rutin för hantering av personuppgiftsincidenter (www.seko.se/incident)
Utredning gällande personuppgiftsansvaret inom förbundet
Rutin för hantering av personuppgiftsbiträdesavtal
Förslag på Dataskyddspolicy

Rutiner och gemensamma regler
Nu har vi äntligen samlat skriftliga rutiner, mallar och övrig information om GDPR
så att det är tillgängligt för er förtroendevalda. Ta er tid i era styrelser att sätta er in i
dokumenten och fundera vilka åtgärder ni behöver vidta för att GDPR-säkra ert
arbete framöver.
Här hittar ni allt samlat material: www.seko.se/gdpr
Personuppgiftsbiträdesavtal med förbundet
I början av året beslutade förbundsstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för ett
centralt personuppgiftsansvar i förbundet. Målet med ett centralt ansvar är att hitta
gemensamma och tydliga rutiner för hela organisationen för att underlätta arbetet för
er förtroendevalda och minska risken för sanktionsavgifter.
Ett led i detta är att alla regioner, klubbar och förhandlingsorganisation och
branschorganisationer som behandlar personuppgifter kommer att få ett
personuppgiftsbiträdesavtal mellan lokal organisation och förbundet centralt att
signera. Avtalen kommer skickas ut efter semesterperioden.
De registrerades rättigheter – Mina sidor

Medlemmar som vill ta del av någon av sina rättigheter utifrån
Dataskyddsförordningen, exempelvis registeruttdrag, hänvisas till Mina sidor på
Sekos webbsida. Där finns information och ett webbformulär för detta.
Gällande tidningsutgivning och GDPR
Ger din klubb, region eller branschorganisation regelbundet ut en tryckt periodisk
tidskrift, som exempelvis en medlemstidning, minst fyra gånger per år? Då behöver
ni ansöka om ett utgivningsbevis hos PRV och utse en ansvarig utgivare för att kunna
behandla personuppgifter för journalistiska ändamål.
Annan facklig information, som informationsblad som hängs upp på en anslagstavla
eller informationsbroschyrer, är inte att betrakta som en journalistik tidskrift utan
just som information. Här behövs inget utgivningsbevis, men här får inte heller
personuppgifter eller bilder på identifierbara personer publiceras utan samtycke från
berörda och förbundets rutiner kring hantering av personuppgifter gäller.
Läs mer om reglerna kring utgivningsbevis på PRV:s webbsida:
https://www.prv.se/sv/periodisk-skrift/
Fullständig slutrapport
Projektet avslutas genom att en fullständig slutrapport, med en beskrivning och
utvärdering av projektet samt rekommendationer för det fortsatta arbetet,
presenteras för förbundsledningen.
Frågor?
Vid eventuella frågor kring rutiner, regelverk eller liknande kan ni fortsatt vända er
till gdpr@seko.se som kommer att bevakas av sakkunnig inom GDPR på
förbundskontoret.
Allt gott tills vi ses!
Linda Agetoft
Projektledare Seko:s GDPR-projekt

