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AGENDA

Information

- Vad har hänt sedan regelverket  

trädde i kraft?

- Vad ska föreningen göra nu?

- Gallrings- och lagringsrutiner?

- Information om uppdaterat 

stödmaterial



GDPR- HAR INTE UNDGÅTT NÅGON?



VAD INNEBÄR DET NYA 

REGELVERKET?

• All behandling omfattas –hantering av 

persondata (ersätter PUL)

• Skydd mot behandling av persondata 

och samtycke krävs i vissa situationer

• Ökad krav på information till individen

• Varsamhet med hantering av 

persondata – korrekta och 

uppdaterade. 



VAD GÖRA?

• Påbörja arbete – jäkta inte!

• Tidplan med handlingsplan

• Hela styrelsen måste involveras

• Fördela arbete med 

implementering

• Vem ska vara funktionsansvarig, 

GDPR-ansvarig?



VAD SKA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

GÖRA?

➢ Inventering – vilka register har ni? Gör en förteckning.

➢ Vilken persondata hanteras?

➢ Stöd för behandling? Lag/avtal/samtycke?

➢ GDPR-policy – Anta och publicera

➢ Leverantör till brf? – Upprätta personbiträdesavtal!

➢ Skapa process för begäran om registerutdrag och 

incidentrapportering

➢ Säkerställ rutiner för gallring/lagring? Rensa varsamt!

➢ Datasäkerhet? Behörighet system och tillgång till info.



SE ÖVER AVTAL 

•Har föreningen reglerat ansvar för 

personuppgifter i avtalsrelationerna? 

•Personbiträdesavtal måste finnas med alla 

leverantörer som hanterar personuppgifter av 

något slag för föreningens räkning. 



VAR BÖRJA VI?

Information

•Stödmaterial -rekommendation.

•HSB Stockholms 

personuppgiftspolicy

• Instruktion med gallringslista –

kommer snart



GALLRA? RENSA? LAGRA?

Information

•Gallra - innebär att persondata 

avlägsnas/raderas (exempelvis makulering)

•Rensa - kan inbära förflyttning till arkiv alt. 

att vissa uppgifter i dokumentet raderas 

(exempelvis avidentifiering)

• Lagra - handlingar som ska sparas. Säker 

hantering genom arkivering. Fysiskt eller 

digitalt. 



GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

• Uppgiftsminimera – samla inte onödiga 

uppgifter. 

• Lagra aldrig uppgifter längre än vad som är 

nödvändigt och vad ändamålet anger (behov). 

Se gallringstabell. 

• Säker hantering av persondata –skydd  mot 

obehörig och otillåten behandling, förlust, 

förstöring el skada/olyckshändelse.



HUR HANTERA OCH 

DOKUMENTERA? 

• Se över förvaring av 

protokoll och övriga 

dokument

• Förvara säkert! 

Dokumentskåp och 

säkra e-tjänster



•Rensa i mappar och dokument!

•Behörighet till mappar –

begränsa tillgången. 

•Se över säkerheten till mappar.

BEHÖRIGHET OCH SÄKERHET 



FRÅGOR



TACK FÖR IDAG!


