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VILKA BERÖRS AV GDPR?

• Ersätter PUL

• Gemensamt regelverk inom EU

• Alla organisationer inom EU 

• Träder ikraft 25 maj
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VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Information

• Information som kan knytas till 

viss levande person, 

exempelvis namn, 

adressuppgift, foto.



VAD INNEBÄR DET NYA 

REGELVERKET?

• All behandling omfattas

• Individens rättigheter stärks

• Ökad krav på information till 

individen

• Krav på inventering av 

dataregister



VAD INNEBÄR DET NYA 

REGELVERKET?

• Krav på behandling -laglig 

grund/samtycke/ändamål?

• Dokumentationskrav

• Rätt att få data överförd 

(dataportabilitet)

• Ökade krav på 

personuppgiftsansvarig/biträde



• Ökad krav på datasäkerhet 

och incidenthantering

• Rättelse och radering –

rätten att ”bli glömd”

• Strängare sanktioner

• Dataskyddsombud (HSB)

VAD INNEBÄR DET NYA 

REGELVERKET?



HUR BERÖRS 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN?

• Verksamhet med persondata 

och register, systemstöd. 

• Behandlar och ger information 

till olika grupper, kunder, 

medlemmar, hyresgäster, 

anställda, entreprenörer.

• Vissa känsliga uppgifter.



VAD SKA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

GÖRA?

➢ Inventering – vilka register har ni? Gör en förteckning

➢ Finns det laglig grund/samtycke/ändamål?

➢ Vilka rutiner har ni för gallring/lagring? Rensa varsamt!

➢ Datasäkerhet?

➢ Vem har tillgång till informationen? Se över behörighet 

till datasystem och tillgång till info.

➢ Funktion i styrelsen? Personuppgiftsansvarig?

➢ Leverantör som hanterar uppdrag för brf? – Se över 

avtal!



SE ÖVER AVTAL - FÖRVALTNINGSAVTAL

• Har föreningen reglerat ansvar för 

personuppgifter i avtalsrelationerna? 

• Personbiträdesavtal måste finnas med alla 

leverantörer som hanterar personuppgifter av 

något slag för föreningens räkning. 



VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA?

• Personuppgiftsansvarig = ansvarig 

för uppgifter som vi behandlar (HSB 

Stockholm eller Brf) 

• Personuppgiftsbiträde = om HSB 

Stockholm på uppdrag av annan 

(exempelvis brf) behandlar data. 

• Avtal krävs! 



PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Personuppgifts-

ansvarig

EXEMPELVIS BRF 

Personuppgifts-

biträde

EXEMPELVIS HSB

Underbiträde

EXEMPELVIS UNDER-

ENTREPRENÖR?

Krav på avtal

Krav på avtal



FÖRBERED BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Mer information 

i nyhetsbrevet 

och Mitt HSB 

den 14 mars! 



VAD ERBJUDER HSB STOCKHOLM?

• Säkerställa regelefterlevnad för 

våra tjänster

• Besvärsfrihet (säker hantering)

• Ökad kännedom/utbildning

• Stödmaterial till Brf: checklista, 

information, utbildningsmaterial, 

rekommendationer.



AKTIVITETER RIKTADE TILL BRF

• Distriktsaktiviteter

• Seminarier för styrelser

• Anpassat seminarium 

• Utbildning



FRÅGOR?

14



TACK!  

KONTAKTA JURISTAVDELNINGEN, 

HSB STOCKHOLMS JURISTER

TELEFON 010-442 11 00
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