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Privacy Talks
Privacy Talks är PrivacyWorks egna ”Ted Talks”. Det är 
våra kostnadsfria morgonwebbinarium, som vi håller 
den första tisdagen varje månad. Här avhandlar vi 
aktuella ämnen inom GDPR- och dataskyddsvärlden, 
med inbjudna expertgäster inom olika områden vid 
varje tillfälle. 

Anmäl dig till LegalWorks nyhetsbrev på legalworks.se för att få 
inbjudan inför varje session.

Kostnadsfria 
seminarium Trendspaningar Expertinsikter



LegalOnDemand

En talangplattform av 
bolagsjurister och samlad 

spetskompetens, tillgängliga 
för projekt, interim eller 

outsourcing.

LegalBuddy &
Capchap

Våra digitala juridiska 
plattformar, som sänker 

trösklarna in i den 
juridiska marknaden.

Legal Operations 
& Technology

Teamutveckling, 
processoptimering och 

digital transformation för 
juristavdelningar.

PrivacyWorks

Samlad 
spetskompetens som 
hjälper dig möta dina 

utmaningar inom GDPR 
och dataskydd.

LW Advisory

Toppklassig affärsjuridisk 
support från jurister med 

gedigen 
branschkunskap.

Detta är LegalWorks



Detta är 
PrivacyWorks

GDPR-rådgivning
Vi guidar dig i dina 
GDPR-projekt, med 

olika paket beroende 
på dina behov.

Dataskyddsombud
Vi hjälper dig med en 
outsourcad lösning för 
DPO där vi tillhanda-

håller resurser och 
kompetenser i en 
samlad leverans.

Revision & M&A
Vi verifierar och 

säkerställer din GDPR-
implementering, komplett 

med revisioner av dina 
leverantörer, IT-system 
och andra lösningar.

Utbildning
Våra experter håller

kurser inom
dataskyddsjuridik. Missa 
inte vår långkörare DP 

Academy!



Molntjänster och tillräckliga 
skyddsåtgärder - hur kan man tänka?
Deltagare
• Daniel Melin – Skatteverket
• Benny Sundholm – Gr8t IT
• Axel Tandberg

Frågor och tillrop? 
Maila alexandra.waldersten@legalworks.se

mailto:alexandra.waldersten@legalworks.se


Doctolib

För att förenkla bokningar för vaccineringar mot Covid-19 
satt Doctolib upp ett bokningssystem via AWS där man 
listade platser där man kan finna var man kan vaccinera 
sig samt boka en plats. 
Ett antal organisationer försöker stoppa detta då man 
genom användningen av AWS möjliggör överföring av 
särskilda kategorier av personuppgifter till tredje land, i 
detta fall USA. Något som inte är tillåtet utan extra 
skyddsåtgärder med tanke på Schrems II domen 



Doctolib

Franska högsta förvaltningsdomstolens förhandsbesked: 
Användningen av AWS är OK för tillfället då: 
• Kort gallringstid – 3 månander
• Krypteringsnyckel utanför AWS



Är detta svaret vi har väntat på?



Finns det andra metoder?



Tack för idag!

Daniel Melin
daniel.melin@skatteverket.se

Benny Sundholm 
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