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Bilaga 1: Personuppgiftsansvariges ansvar och dataskyddsombudets uppdrag
Personuppgiftsansvariges ansvar
Dataskyddsombudet är inte personligen ansvarig i händelse av bristande efterlevnad av
dataskyddsförordningens regelverk. Det är den personuppgiftsansvarige som ska
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med förordningens
bestämmelser.
Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att göra det möjligt för dataskyddsombudet
att effektivt utföra sina uppgifter. Personuppgiftsansvarig är skyldig att se till att
dataskyddsombudet har följande resurser och förutsättningar för att kunna fullgöra sitt
uppdrag:








Ledningens stöd
Officiella och tydliga kontaktvägar för alla intressenter
Tillräcklig tid att för utföra och uppfylla sina skyldigheter enligt
dataskyddsförordningen
Tillgång till administrativt stöd, finansiella resurser, teknik, utrustning, personal
etc. efter behov för att utföra och uppfylla sina skyldigheter enligt förordningen
Ha rätt och möjlighet att samla information för att identifiera
personuppgiftsbehandling
Ha rätt och möjlighet att analysera och kontrollera efterlevnaden av
behandlingen
Ha rätt och möjlighet att informera, ge råd och utfärda rekommendationer till
personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och andra intressenter

Den personuppgiftsansvarige ska i övrigt se till att dataskyddsombudet inte blir föremål
för sanktioner eller avsätts på grund av att denne utför eller har utfört sitt uppdrag.

Dataskyddsombudets roll och uppdrag
Artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen föreskriver när dataskyddsombud ska utses,
vilken kompetens de ska besitta och vad den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla
för att dataskyddsombudet ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Enligt förordningen är rollen som dataskyddsombud en oberoende roll/funktion som
ska bistå den personuppgiftsansvarige i att övervaka den interna följsamheten till
dataskyddsförordningen.

Krav på sakkunskap och kompetens
I artikel 37.5 dataskyddsförordningen anges att dataskyddsombudet ska utses på
grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och sakkunskap om lagstiftning och praxis
avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39. I skäl
97 anges att den nödvändiga nivån på sakkunskapen bör fastställas särskilt i enlighet
med den uppgiftsbehandling som utförs och det skydd som krävs för de personuppgifter
som behandlas.
Kunskap om den personuppgiftsansvariges organisation är användbar.
Dataskyddsombudet bör även ha en god förståelse av den behandling som genomförs
och vara insatt i den personuppgiftsansvariges informationssystem samt datasäkerhetsoch dataskyddsbehov. Eftersom Lunds kommun är en offentlig myndighet bör
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dataskyddsombudet även ha god kännedom om organisationens administrativa regler
och förfaranden.
Dataskyddsombudet spelar vidare en central roll för att främja en dataskyddskultur
inom organisationen och bidrar till att genomföra viktiga delar i den allmänna
dataskyddsförordningen, såsom principerna om behandling av personuppgifter, de
registrerades rättigheter, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, register över
behandling av personuppgifter, säkerhet i samband med behandlingen samt anmälan
och meddelande av personuppgiftsincidenter.

