
Guidelines on DPbDD
Lotta Kavtaradze, PrivacyWorks Nordic



LegalOnDemand

A talent platform of in-house 

lawyers and expertise

available on flexible terms -

projects, interim and 

outsourcing.

Legal 

Recruitment

Pinpointing outstanding 

individuals that add

value to your

organization.

Legal Operations 

and Technology

Team development, 

process optimization and 

digital transformation for 

legal departments.

PrivacyWorks

Supporting your needs

to manage the 

regulatory challenges in 

the fields of data 

privacy.

LW Advisory

Legal support based on 

business experience

and industry

knowledge.

This is 

LegalWorks



This is PrivacyWorks
With some of Sweden's most experienced experts, the ambition is to be 

the leading provider of services around data protection law.

We believe in:

Practical implementation of rules and in making recommendations and risk 
assessments based on operations, business and actual risks. Our team of advisors with
practical experience from companies and organizations.

Rules and technology must go hand in hand with the work on data protection. 
Therefore, lawyers and IT specialists need to work together in deliveries to clients. We 
offer a team of the specialists required for your project.

We work closely with the client's organization. By working with committed customers, 
we create the conditions for sustainable solutions that exist when the project is 
completed.

Practical 
implemen-

tation

Rules + IT

Sustainable
solutions



What we do

GDPR consulting
We guide you in your 

GDPR projects, with 

different packages 

depending on your 

needs.

Data Protection Officer
We offer DPOs as a 

subscription service, 

whether you want an 

external agent via us or 

just support for your 

inhouse DPO.

Auditing & M&A
We verify and secure your 

GDPR implementation, 

complete with audits of 

your suppliers, IT systems 

and other solutions.

Education
Our experts hold courses 

in data protection law. 

Don’t miss our big 

longrunner program: DP 

Academy



Ny vägledning om DPbDD

Vägledningen om Data Protection by Design and by Default 
publicerades av EDPB den 13 november 2019 och är nu ute 
på konsultation. 

Den handlar om hur man ska tänka kring artikel 25 GDPR och 
ger bra tolkningsunderlag till artikel 5 GDPR. 

Vill du framföra din åsikt går det bra via ett formulär på EDPBs
hemsida senast den 16 januari 2020. 



Artikel 25 GDPR (s. 4-5, 25-26)
• Ger vägledning om hur de grundläggande 

dataskyddsprinciperna i framförallt artikel 5 GDPR ska 
implementeras i alla behandlingar/IT-system/tjänster

• Vänder sig bara till PUA, egentligen inte till PUB

• Men PUA ansvarar för PUBs DPbDD och ska ställa krav

• Skäl 78 pratar också om ”producenter”

• EDPB påtalar att det rimligen är en konkurrensfördel för en 
IT-systemleverantör att kunna visa att man klarar DPbDD

• Kraven på DPbDD gäller både stora och små PUA, tänk 
t.ex. på Gilla-knappar på föreningens hemsida



Tekniska och organisatoriska åtgärder 
(s. 6-7)
• Tekniska åtgärder såsom malware detection och 

brandväggar, men även teknisk åtkomstbegränsning, 
loggar, back-up, automatisk gallring, pseudonymisering 
m.m.

• Organisatoriska åtgärder såsom utbildning av personal, 
begriplig information till de registrerade som är lätt att 
hitta, påminnelser om gallring, återkommande information 
om ändamål till de registrerade, återkommande frågor 
om samtycket kvarstår, informationshanteringsplaner m.m.



Dataskydd som standard (s. 10)

• T.ex. förvalda inställningar i program och verktyg

• Vilka personuppgifter är de facto nödvändiga? 

• Hur bör åtkomsten begränsas?

• Dela upp behandlingen i olika ändamål, vissa kan kräva 
samtycke och då ska det vara möjligt att välja

• Vilka tekniker i en kamera behövs i det aktuella fallet?

• Cookie-inställningar i webbläsare?

• Cookie-inställningar på webbplatser?



Accountability (s. 5)

• PUA ska kunna visa DPA och de registrerade att man 
uppfyller kravet på DPbDD

• PUB bör absolut kunna visa accountability för sina kunder, 
liksom alla IT-systemleverantörer även om man inte är PUB

• Det kommer certifieringar, men knappast inom de 
närmaste 2 åren (?)

• DOKUMENTERA (använd mätpunkter föreslår EDPB på s.7)

• Var tidigt ute i alla processer

• Glöm inte DPbDD i kravspecen i upphandlingar och 
outsourcing



Senaste utvecklingen (s. 7)

• PUA måste ha kunskap och vara uppdaterad gällande 
tekniska framsteg

• Ta med en sådan bestämmelse i PUB-avtalet (s. 26 p.4)

• Revidera de åtgärder som är införda

• Det gäller även organisatoriska åtgärder eftersom brister i 
den organisatoriska säkerheten underminerar effektiviteten 
i de tekniska åtgärder som införts 

• Detta innebär förstås inte att man alltid måste ha den 
senaste tekniken, men den som används måste vara 
tillräckligt effektiv (vår reflexion)



Genomförandekostnader (s. 8)

• Inte bara ”pengar” eller ekonomiska fördelar utan också 
kostnader i allmänhet inklusive personal

• ”Business cost”

• Ha DPbDD i åtanke på ett tidigt stadium i projektet

• Att man inte har råd med en effektiv DPbDD är ingen 
ursäkt för att inte efterleva GDPR



Behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål (s. 9)

”In short, the concept of nature can be understood as the 
inherent characteristics of the processing. The scope refers
to the size and range of the processing. The context relates
to the circumstances of the processing, which may
influence the expectations of the data subject, while the 
purpose pertains to the aims of the processing.”  (s. 8) 



Risk av varierande sannolikhet och 
allvar (s. 9)
• Riskbaserat arbetssätt/strategi

• DPIA och klassning

• Vilka risker finns, hur sannolika är de, hur allvarliga kan de 
bli (för den registrerade)?

• Vilka tekniska och organisatoriska åtgärder kan minska 
riskerna så att de blir acceptabla?

• DOKUMENTERA



Mängden insamlade personuppgifter, 
behandlingens omfattning, tiden för dess 
lagring och deras tillgänglighet (s. 11-13)
• Antal personuppgifter och detaljer

• Alla insamlade uppgifter kanske inte behövs för alla 
ändamål

• Inbyggda systematiska gallrings-/anonymiseringsprinciper

• Åtkomstbegränsning strikt efter behov, men också att 
uppgifterna finns när de behövs, som inom sjukvården

• Före åtkomst för allmänheten via internet bör man 
kommunicera med den registrerade 

• ”no-robot-textfile”



Transparens (s. 14)

Informationsinsatser:

• Flera skikt via utvikt text och länkar

• Markera de viktigaste punkterna

• Flera kanaler

• Länk på alla sidor (!)

• Videoklipp som förklarar enkelt

• Snippets and pop-ups



Laglighet (s. 15)

Exempel:

• Använd olika rättsliga grunder för olika 
”behandlingsaktiviteter” såsom 

- kundadministration kontra marknadsföring 

- uppgifter som man kan lämna själv eller som kan hämtas 
från offentliga källor

Banken som vill hämta in uppgifter från offentliga källor ska 
låta kunden välja själv. Det ska vara tydligt vad som är 
obligatoriskt och vad som inte är det.



Korrekthet/fairness (s. 16-17)
Exempel:

• Den registrerade ska ha så mycket kontroll som möjligt och det 
ska vara enkelt för hen att kommunicera med PUA

• Håll er till vad de registrerade kan förvänta sig

• Privacy dashboards (vårt exempel)

• Diskriminera eller exploatera inte den registrerade

• Lås inte in kunden

• Använda rättvisande algoritmer

• Kvalificerade mänskliga bedömningar

• Alla kundtyper ska få samma skydd/hjälp oavsett vad man 
betalar för tjänsten



Ändamålsbegränsning (s. 18)

Exempel:

• Hur behandlingen ska gå till ska utformas utifrån 
ändamålet och sätta gränser för hur man kan använda 
uppgifterna för andra ändamål – fråga även internt!

• Inom exempelvis ett CRM-system kan det finnas många 
olika ändamål – se till att ha rätt en rättslig grund för dem 
alla, att rätt personer ser rätt information osv. 



Uppgiftsminimering (s. 19-20)
Exempel: 

• Behövs personuppgifter överhuvudtaget?

• Var beredd på att redogöra för varför varje uppgift behövs

• Kan de pseudonymiseras? I vart fall för vissa användare?

• Avidentifiera/anonymisera uppgifterna så snart de inte längre 
behövs på individnivå

• Tänk på alla elektroniska kopior som sprids mer eller mindre 
kontrollerat!

• Använd olika formulär för olika tjänster som kräver att olika 
typer av uppgifter samlas in

• Klipp bort början och slutet av en kartlagd resa t.ex. eller 
använd kommundel istället för gatuadress



Riktighet (s. 21-22)
Exempel:

• Tänk på vilka källor ni använder

• Låt den registrerade verifiera sina uppgifter vid 
insamlandet och sedan lite då och då

• ”Mina Sidor” ger bra överblick 

• Men vad menas egentligen med att uppgifter, t.ex. 
adresser, ska uppdateras? Ska man använda SPAR? Vill 
man alltid ha folkbokföringsadress? (Vår fråga)

• Organisation för rättelser

• Tänk på hur felaktig information sprids mellan systemen



Lagringsminimering (s. 22-23)
Exempel: 

• Ändamålet styr bevarande och gallring, inte tekniken eller brist 
på ordning och reda eller organisation! 

• Ta fram informationshanteringsplaner

• Det ska finnas interna processer för gallring

• Processerna ska vara automatiserade i vissa fall (vilka fall 
undrar vi?)

• Kriterierna (varför) ska man kunna redogöra för

• Testa compliance, att rutinerna verkligen följs ute i 
verksamheten

• Begränsa ”temporära” lagringar, såsom i e-post (vårt tillägg)



Integritet och konfidentialitet

Exempel:

• Utvärdera risker och säkerheten kontinuerligt, och 
dessutom de egna rutinerna för att hantera incidenter

• Bra ordlista/checklista för jurister ☺



Certifieringar

• Kan en IT-systemleverantör få en ”seal” för ett visst IT-
systems utformning (sid 26 p.2)?



Tack för idag!

Lotta Kavtaradze 

lotta.kavtaradze@legalworks.se

0733-501 500

Maria Holmström Mellberg

maria.mellberg@madvisory.se

070-547 7765

mailto:lotta.kavtaradze@legalworks.se
mailto:maria.mellberg@madvisory.se

