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Informationen nedan som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av dess medarbetare ska 

endast betraktas som generell information och utgör inte, och ska inte användas som, professionell 

juridisk rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är komplett eller inte är uppdaterad till 

fullo. All användning av informationen sker på egen risk. 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident definieras i GDPR som en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller 

olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

Även om detta kan hända om en tredje par, såsom en hackare, får tillgång till ett företags data, så är 

det mycket mer sannolikt att det skulle hända på grund av mänskliga faktorn eller på grund av 

bristande protokoll hos den personuppgiftsansvarige eller hos personuppgiftsbiträdet. 

När en personuppgiftsincident inträffar, så är det viktigt att fastställa huruvida en 

personuppgiftsincident har inträffat, och om så är fallet, vidta åtgärder för att bemöta en sådan 

incident. För att en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde ska kunna begränsa och hantera 

en personuppgiftsincident inom det korta notifierings fönster som stadgas i GDPR, så är det 

nödvändigt för varje organisation som behandlar personuppgifter att ha implementerat en 

personuppgiftsincidentpolicy som är välförstådd inom organisationen.  

Vad som ska göras i en personuppgiftsincident 

När en personuppgiftsincident är upptäckt, så är det viktigt att försöka identifiera och begränsa 

personuppgiftsincidenten och dess skadliga effekter. Vidare är det nödvändigt att få en uppfattning om 

huruvida incidenten är trolig att resultera i en hög risk för de registrerades rättigheter och friheter.  

En incident kan ha en mängd negativa effekter för individer, vilket inkluderar emotionell ångest och 

fysisk och materiell skada. En del personuppgiftsincidenter kommer inte leda till risker bortom 

möjliga olägenheter för de som behöver uppgifterna för att göra sina jobb. Andra incidenter kan 

signifikant påverka individer vars data har komprometterats. Om det senare är fallet, så är 

personuppgiftsansvarig skyldig att informera om personuppgiftsincidenten till den registrerade utan 

oskäligt dröjsmål. 

En dataskyddsincident måste rapporteras till den ansvariga tillsynsmyndigheten utan oskäligt dröjsmål 

och inte senare än 72 timmar från att den uppmärksammats.  

Integritetsskyddsmyndigheten tillhandahåller ett flertal olika blanketter online som en 

personuppgiftsansvarig ska göra en sådan notifiering. Efter att ha besvarat ett fåtal initiala frågor så 

kommer Integritetsskyddsmyndigheten indikera vilken blankett som är bäst lämpad för din situation. 

Du finner frågorna och blanketterna här. 

Det bör noteras att det är väldigt viktigt att dokumentera varje personuppgiftsincident, inklusive de 

fakta som relaterar till personuppgiftsincidenten, dess effekter och varje skademinimerande handling 
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som vidtagits eftersom tillsynsmyndigheten kommer använda sådan dokumentation för att verifiera 

huruvida personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet efterlever GDPR. En organisation som 

inte agerar förenligt med GDPR:s bestämmelser riskerar rejäla administrativa sanktionsavgifter. 

Checklista – 72 timmar från att ha identifierat en personuppgiftsincident 

☐ Försök att vara lugn även om en personuppgiftsincident till sin natur är en stressfull händelse.

☐ Identifiera vid vilken tid din organisation blev medveten om personuppgiftsincidenten. Detta

är tidpunkten som mest troligt startar 72-timmars notifieringsfönstret.

☐ Kontakta legal expertis så snart som möjligt. Vi finns tillgängliga 24/7 via vårt

incidentnummer +46 8 26 10 00.

☐ Avgör huruvida personuppgiftsincidenten behöver anmälas till tillsynsmyndigheten.

☐ Identifiera andra specialistkonsulter behövs för att hantera responsen till incidenten.

o Är du, till exempel, i behov av assistans från:

▪ IT-forensisk specialist?

▪ IT-recovery-specialist?

▪ PR-specialist?

▪ Krishanterings konsulter?

☐ Meddela ditt försäkringsbolag.

☐ Identifiera huruvida incidenten omfattar mer än ett land och om ytterligare åtgärder behöver

vidtas i enlighet med GDPR och andra föreskrifter.

☐ Utnämn en eller flera personer till Incident Manager för att leda och koordinera

incidenthanteringen mellan olika avdelningar, ledning och externa konsulter. Det är oftast

fördelaktigt att utnämna en extern rådgivare till denna roll.

☐ Försök att begränsa personuppgiftsincidentens negativa effekter både för ditt företag och till

den registrerade som påverkats av incidenten. Dokumentera de vidtagna åtgärderna.

☐ Identifiera arten av personuppgiftsincident och kategorierna och uppskattade antalet

registrerade och personuppgiftsregister som omfattas.

☐ Uppskatta huruvida incidenten sannolikt kommer resultera i en hög risk för de registrerades

fri- och rättigheter. Om svaret är ja, kommer de registrerade högst sannolikt behöva

informeras om incidenten utan oskäligt dröjsmål. Säkerställ att varje notifiering till

registrerade minst innehåller följande information:

o En beskrivning av incidentens art.

o Namn och kontaktinformation till företagets dataskyddsombud eller en annan

kontaktpunkt.

o De troliga konsekvenserna av incidenten

o En beskrivning av de åtgärder, vidtagna eller planerade, som syftar till att minska

påverkan av de negativa effekter som orsakats av incidenten.

☐ Anmäl personuppgiftsincidenten till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. Anmäl till

tillsynsmyndigheten även om du ännu inte har alla detaljer rörande incidenten. En initial

anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten kan kompletteras vid ett senare tillfälle.
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Checklista – efter de första 72 timmarna 

☐ Utvärdera kontinuerligt huruvida anmälan till tillsynsmyndigheten behöver justeras medan

utredningen om incidenten fortskrider.

☐ Säkerställ att din organisation upprätthåller en acceptabel nivå av efterlevnad med GDPR och

annan tillämpbar lagstiftning. Om tillsynsmyndigheten skulle besluta om att ytterligare utreda

incidenten, så är det viktigt att den påverkade organisationen har ”ordning på hemmaplan”.

☐ Säkerställ att grundorsaken till incidenten (mänskliga faktorn, antagonistiska angrepp,

bristande interna rutiner etc.) åtgärdas och fixas för att minimera risken för upprepade

incidenter.

☐ Uppskatta och utvärdera generellt vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som kan vidtas

för att motverka fortsatta dataskyddsincidenter.

☐ Utnämn en designerad kontaktpunkt som tar hand om uppföljande frågor från

tillsynsmyndigheten och de registrerade som påverkats.

☐ Säkerställ att din organisation är bered att besvara frågor från tillsynsmyndigheten och de

registrerade.
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