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Hållpunkter

• Allmänt om Dataskyddsförordningen

• Personuppgiftsansvarig och 
Personuppgiftsbiträde 

• Statens inköpscentrals utkast till 
personuppgiftbiträdesavtal

• Möjligheterna att ändra i avropade 
kontrakt



Allmänt om Dataskyddsförordningen

• Direkt gällande förordning som 
ersatt PuL och motsvarande lagar i 
hela EU (EES)

• Syfte: 

- Skydda enskildas grundläggande fri-
och rättigheter och särskilt deras 
rätt till skydd av personuppgifter

- Skapa en enhetlig och likvärdig nivå 
för skyddet av personuppgifter inom 
EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras

• Dataskyddsförordningen trädde 
ikraft den 25 maj 2018



Viktiga skillnader

• Direkta skyldigheter och ansvar för personuppgiftsbiträden

• Anmälan av personuppgiftsincidenter

• Till viss del nya förutsättningar för behandling av personuppgifter bl.a. 
försvinner den ”svenska” missbruksregeln

• Krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

• Förstärkta rättigheter för den registrerade (rätten att bli bortglömd, 
dataportabilitet m.m.)

• Sanktionsavgifter



Begreppsorientering

• Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i 

kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. 

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Begreppet 

personuppgift ska tolkas extensivt. 

• Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på 

behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, 

bearbetning och spridning (listan är inte uttömmande).



Begreppsorientering

• Avropsberättigade myndigheter är som huvudregel 

personuppgiftsansvariga. Det innebär att myndigheten själv eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel med 

behandlingen av personuppgifterna.

• Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig 

myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för 

den personuppgiftansvariges räkning (finns alltid utanför den 

personuppgiftsansvarigas egna organisation).



Grundläggande principer 

• Laglighet, korrekthet och öppenhet

• Ändamålsbegränsning

• Uppgiftsminimering

• Korrekthet

• Lagringsminimering

• Integritet och konfidentialitet

• Ansvarsskyldighet



Vilken fördelning gäller?

• Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsansvarig

• Gemensamt Personuppgiftsansvariga

• Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde
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Statens inköpscentrals 
Personuppgiftsbiträdesavtal

Upplägg:

• Inför ett avrop

• Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

• Instruktion till Personuppgiftsbiträdesavtal

• Förhållandet till ramavtalens allmänna villkor 



Arbete inför ett avrop

• Informationskartläggning

• Laglighetskontroll

• Risk- och sårbarhetsanalys

• LIS – genomgång

• Egna policys



Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtalet

• 3.6 Personuppgiftsbiträde garanterar att dennes verksamhet bedrivs på 

sätt som säkerställer dataskyddslagstiftningens krav på lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder och på att den registrerades rättigheter 

skyddas. Personuppgiftsbiträde garanterar att det har tillräcklig kunskap 

och förfogar över tillräckliga resurser för att dataskyddslagstiftningens krav 

ska kunna tillgodoses.



Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Instruktioner

• 4.2 Personuppgiftsbiträde får inte behandla den Personuppgiftsansvariges 

personuppgifter på något annat sätt, för andra ändamål eller enligt andra 

instruktioner än de som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal, inkl. 

avsnitt 1 i Instruktion till Personuppgiftsbiträdesavtal, med iakttagande av 

de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna enligt detta 

Personuppgiftsbiträdesavtal och avsnitt 3 i Instruktion till 

Personuppgiftsbiträdesavtal.



Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Underbiträden



Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Överföring till tredje land

• 5.6 Har den Personuppgiftsansvarige enligt reglerna i detta avsnitt 

godtagit behandling av personuppgifter i tredje land ansvarar 

Personuppgiftsbiträde för att överföringen till ett sådant tredje land sker 

enligt tillämpliga dataskyddsregler (t.ex. kapitel V i EU:s 

dataskyddsförordning).



Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Den registrerades rättigheter enligt kap. 3 Dataskyddsförordningen

• 4.11 Personuppgiftsbiträde ska, med beaktande av behandlingens art, 

genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder hjälpa den 

Personuppgiftsansvarige att fullgöra sina skyldigheter att tillgodose den 

registrerades rättigheter, t.ex. rätten till information, rätten till rättelse, 

rätten till radering eller begränsning av behandlingen och rätten till 

dataportabilitet.



Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Revisionsrätt/Kontraktsuppföljning

• 4.9 Den Personuppgiftsansvarige har rätt att kontrollera att 

Personuppgiftsbiträde följer Personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner 

som utfärdats av den Personuppgiftsansvarige. […] 

• 6.2 Personuppgiftsbiträde ska på den Personuppgiftsansvariges eller en 

behörig tillsynsmyndighets begäran ställa relevanta delar av använda 

lagringsmedium till förfogande för en granskning av de åtgärder som 

anges i punkt 6.1.



Instruktion till Personuppgiftsbiträde

Kategorier av Registrerade

• Primärt Art 28 samt art 30 Dataskyddsförordningen

• Tänk på att både Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet 

behöver känna till detta!

• Kan exempelvis vara; anställda, kunder, elever, föräldrar, medlemmar o.s.v.

• Hur pass generell eller specifik behöver man vara? 



Instruktion till Personuppgiftsbiträde

Art och ändamål

• Primärt Art 28 samt art 30 Dataskyddsförordningen

• Syftet med avtalet

• Principen om ändamålsbegränsning

• Laglighetsprövningen samt risk- och sårbarhetsanalysen.

- Får ett Personuppgiftsbiträde behandla Personuppgifter för att 

utveckla/förbättra sina tjänster?

- Får ett Personuppgiftsbiträde behandla Personuppgifter för att upptäcka 

Malware?



Instruktion till Personuppgiftsbiträde

Behandling

• Vad får Personuppgiftbiträdet göra med era personuppgifter?

• Art 4 Dataskyddsförordningen definierar behandling som;

en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller 

uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs 

automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, 

strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 

utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat 

sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring,



Instruktion till Personuppgiftsbiträde

Typ av personuppgifter och i förekommande fall särskilda kategorier av 

personuppgifter (känsliga personuppgifter)

• Personuppgifter, och (särskilda kategorier av Personuppgifter) känsliga 

Personuppgifter

• Exempelvis: namn, personnummer, kontaktuppgifter, 

sjukfrånvaro/frånvaro, intressen, allergier, betyg, facklig tillhörighet.



Förhållandet till ramavtalens allmänna 
villkor (tänk på)

• Upphandlingsföremål 

• Leverantörens skyldigheter (civilrättsligt)

• Fel i produkten/tjänsten

• Ansvarsbegränsningar

• Skadeståndsreglering

• Ändring av instruktion

• Uppsägning av kontrakt



Fel i tjänsten, ansvarsbegränsningar 
och skadestånd (exempel)

• Försening och fel i upphandlingsföremålet hanteras i de allmänna villkoren

- Fundera kring ansvarsbegränsning (cappning/skadeståndsbegränsning).

• Förtydligat i utkastet 

- Art 82 Dataskyddsförordningen gäller

- RAL ytterst ansvarig 

• Sanktionsavgifter – Ska inte regleras i ett biträdesavtal – förordningen ska 

gälla här!



Ändring av instruktion till 
Personuppgiftsbiträde (exempel)

• 7.1 Den Personuppgiftsansvarige har rätt att påkalla ändring av 

Personuppgiftsbiträdesavtal om en sådan ändring är nödvändig för att 

tillämplig dataskyddslagstiftning ska kunna efterlevas.

• Personuppgiftsbiträde får inte motsätta sig ändringen om inte 

Personuppgiftsbiträde kan visa sakliga skäl för en sådan vägran

• Allmänna villkor: […]I det fall Kund begär ändring ska Ramavtalsleverantör 

skyndsamt meddela Kund vilken eventuell påverkan Kunds 

ändringsbegäran får på avtalat pris, tidplan och andra relevanta 

omständigheter, varefter Kund ska meddela Ramavtalsleverantör huruvida 

justering av villkoren i Kontrakt i relevant avseende accepteras.[…] 



Uppsägning av kontrakt (exempel)

• (Allmänna villkor) Kund har rätt att säga upp Kontrakt till förtida upphörande 

enligt vad som anges i Kontrakt. Dessutom föreligger sådan rätt om:

(a) Ramavtalsleverantör väsentligt bryter sina åtaganden enligt Kontrakt och 

inte inom 30 kalenderdagar efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse; eller

(c) det framkommer att Ramavtalsleverantör lämnat oriktiga uppgifter i 

Avropssvar eller på annat sätt i samband med det Avrop som har föregått 

tilldelningen av Kontrakt, och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig 

betydelse vid valet av Ramavtalsleverantör. Kund har som en följd av detta rätt 

att säga upp hela eller del av Kontrakt om det har ingåtts i förlitan på sådana 

oriktiga uppgifter; eller

(e) Ramavtalsleverantör eller dess Underleverantör behandlar personuppgifter 

på sätt som i inte oväsentlig utsträckning står i strid med Allmän 

Dataskyddsförordnings (GDPR) bestämmelser eller tecknat 

Personuppgiftsbiträdesavtal; eller



Möjligheterna att ändra i avropade 
kontrakt med anledning av 
Dataskyddsförordningen

• HR: Ett kontrakt eller ramavtal får ändras om ändringen inte är väsentlig.

• En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den:

1. Inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga 

upphandlingen, skulle ha inneburit att det varit möjligt för andra 

anbudssökande att delta, kvalificeras och/eller antas i upphandlingen

2. Innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till 

förmån för leverantören

3. Innebär att kontraktet eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, 

eller

4. Att leverantören byts ut (jfr dock undantag i 17:13 LOU)



Frågor? 
Frågor?



Tack!


