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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.
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Rules + IT
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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



Lessons learned
• Gör en seriös DPIA och rådfråga experter om det är nya 

företeelser.

• Dataskyddsmyndigheterna är intresserade av behandlingar 
som sker med ny teknik – tveka inte att be om ett 
förhandssamråd.

• Be biträdet om en opartisk revision av IT-säkerheten, alternativt 
gör en egen revision av ALLA leverantörer/underleverantörer. 

• Det går inte att lita på vad systemleverantörernas säljare säger 
rakt av, man måste göra sin egen bedömning utifrån egna 
förutsättningar. 

• Glöm inte att det ska finnas instruktioner till biträdet, det räcker 
inte med att det står att de ska följa PUAs instruktioner. 



Lessons learned

• Samtycke går absolut inte att använda som på PUL-tiden, 
hitta andra rättsliga grunder!

• Håll er till en rättslig grund, det går inte att ha t.ex. 
berättigat intresse som ”backup” till ett samtycke.

• Skilj på ändamål som faktiskt kräver samtycke och de som 
inte gör det. 

• Gallringsrutiner blir allt viktigare.

• ”Hushållsundantaget” (privat bruk) tolkas snävt, i vart fall 
gällande kamerabevakning. 



Skellefteås ansiktsigenkänning

Datainspektionen: 1177 och andra tillsynsärenden/nyheter

Statusuppdatering: EUs tillsynsmyndigheter



Skellefteås ansiktsigenkänning

Skola filmade elever för att effektivisera frånvarohanteringen. 

Känsliga – biometriska – uppgifter,

Samlat in samtycke från föräldrar 

Testperiod

Artikel 5 GDPR, genom att behandla elevers personuppgifter på ett för den personliga integriteten mer 
ingripande sätt än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet.

Artikel 9 genom att ha behandlat känsliga uppgifter utan att giltigt undantag

Artiklarna 35 och 36 genom att inte ha uppfyllt kraven på en DPIA och inte ha kommit in med 
förhandssamråd till DI.



Undvika sanktion

DPIA vid behandling av känsliga personuppgifter – ny 
teknik. 

Ha goda skäl till ändamål och varför uppgifter behandlas, 
och därmed rättslig grund.



Datainspektionen: 1177

• Brister: Tredjeland, känsliga personuppgifter och bristande 
säkerhet.

• Totalt tre tillsynsärenden maa 1177, 

• Reder ut kopplingen mellan regionerna och företagen:
• MedHelp AB

• Voice Integrate Nordic AB, och

• Inera AB.

• Lessons learned: kontrollera biträdets lämplighet.
• Fråga: hur gör man detta på bästa sätt?



Datainspektionen 2019/2020

• Samtycke är ett av Datainspektionens prioriterade 
områden enligt tillsynsplanen för 2019–2020.
• Granskar Postnord och CDON

• Spotify,
• Artikel 15 



Statistik enligt https://www.enforcementtracker.com

• Totalt 121 utfärdade 
sanktionsavgifter
•Art. 5 : 51 st. 
•Art 6: 36 st. 
•Art 7: 2 st. 
•Art 9: 2st.
•Art 12: 4  st. 
•Art 13: 15 st. 
•Art 14: 4 st. 
•Art 15: 10 st.

•Art 17: 4 st.
•Art 18: 1 st. 
•Art 21: 2 st.
•Art 25: 3 st.
•Art. 28: 2 st. 
•Art 31: 1 st.



kommentarer

• Fokus ligger mycket på säkerhetsfrågor, snarare än 
”juridiska”. I feb 2019 hade mer än 59,000 incidenter 
anmälts. 

• Top 3: Spanien (20), Tyskland (13), Tjeckien (11)

• Prioriterade områden har identifierats genom klagomål 
och personuppgiftsincidenter



• Grekland. PWC Business Solutions för behandling av anställdas personuppgifter med samtycke som rättslig grund. Kunde inte visa accountability 
(bedömning om lämplig rättslig grund). 150,000 € 

• Spanien. General Confederation of Labour ('CGT’) skickade ett e-postmeddelande till 400 fackföreningsmedlemmar med information om en 
persons identifieringsuppgifter, uppgifter om familj, graviditet och om ett pågående mål i vilket den registrerade var part – utan personens 
samtycke. 3,000 €

• Spanien. La Liga, appen spelade in ljud - utan att informera eller möjlighet att återkalla samtycke. 250,000 €

• Österrike. Privatperson olovlig användning av CCTV i hemmet (upptagning utanför). 2,200 €

• Österrike. Privatperson olovlig användning av bilkamera. 300 €

• Österrike. Fotbollstränare filmade omklädningsrum. 11,000 €

• Tyskland. (privatperson) Polis använde polisdatabas för privat bruk. 1,400 €.

• Tyskland. Privatperson skickade ”several” e-postmeddelande mellan juli och sep. 2018 med ca 140 personer som CC. 2,500 €

• Tyskland. Ett transportbolag hade inte gallrat gamla kunduppgifter, ”in ten cases”, även om kunderna inte varit aktiva på flera år (2008 som 
längst). Därutöver, 8 kunder klagat på e-marknadsföring även efter opt-out. 195,407 €

• Spanien. En telefonoperatör fakturerade en kund på felaktiga grunder. Strider mot dataskyddsrättsliga principen om riktighet. 30,000 €

• Österrike. ”Posten”, ett börsnoterat bolag, skapade ca 3 miljoner profiler om adress, preferenser, beteende, osv som sedan såldes till bolag och 
politiska kampanjer. 18,000,000 €.

• Rumänien. National Revenue Agency – motsvarande skatteverket -. Hackerattack, 6 miljoner invånares data åtkomligt för obehörig(a). 
2,600,000 €



• Ungern. Personuppgiftsansvarig tappade USB-sticka utan att meddela DPA. 15,150 €

• Italien. Ett italienskt politiskt parti var under tillsyn redan innan GDPR. Hemsidan var föremål för attack och 
personuppgiftsbiträdet ålagdes att betala sanktionsavgift – artikel 32, bristande säkerhet. 50,000 €

• Tjeckien. En f.d. anställd ville ha uppgifter borttagna från f.d. arbetsgivarens Facebook-sida. Begäran respekterades inte. 388 €

• Cypern. En patient begärde att få ut sin journal men sjukhuset kunde inte hitta journalen. 5,000 €

• Danmark. Taxibolag följde inte principen om dataminimering. Bolaget tog bort passagerarens namn efter två år, men 
telefonnummer och annan data fanns kvar. 160,000€

• Storbritannien. British Airways, cyberattack – ca 500,000 kunders konto/kort-uppgifter blev föremål för attacken. Ännu ej 
fastställt belopp. 204,600,000 €

• Storbritannien. Marriott International inc, cirka 339 miljoner gäster världen över exponerades av incidenten, icke meddelad till 
ICO. Ännu ej fastställt belopp. 110,390,200 €


