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Personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen 
– inriktning på HR-frågor

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om personuppgiftslagens och den nya data-
skyddsförordningens regler och Datainspektionens praxis, med stort fokus på behandlingen av person-
uppgifter inom HR-området. Deltagarna kommer att få konkreta tips och kursledaren lämnar utrymme 
för frågor och viss personlig vägledning i pauserna.

Målgrupp

Alla som sysslar med HR; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal 
samt personuppgiftsombud, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroende-
valda inom fackföreningar m.fl. som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas inom 
HR-området. 

Kursen har ingen speciell inriktning på bransch eller typ av verksamhet utan både offentlig och privat 
sektor har nytta av den här kursen.

Bakgrund

Det är inte ovanligt att både företag och myndigheter ser på integritetsskyddet som en extern fråga, 
alltså något som primärt rör exempelvis kunder och kommuninvånare. Då glömmer man en stor del 
av sitt ansvar, nämligen de dataskyddsfrågor som rör den egna personalen. Det är ofta där de verkligt 
känsliga personuppgifterna kommer in! Hälsoinformation, olika former av övervakning och prestations-
mätning, misstankar om brott osv är ingenting ovanligt inom HR-sektorn, för att inte tala om omdömen 
och värderande information som kan upplevas som mycket känslig från ett personligt perspektiv.

Under våren 2016 antog EU en integritetsskyddslagstiftning, dataskyddsförordningen, som förväntas 
ha stor betydelse för företag och organisationer. Den innehåller en två-årig övergångstid, vilket innebär 
att de nya reglerna ska följas i maj 2018.  Det är en mycket kort tid för anpassning, om man inte redan 
ligger långt framme med sitt dataskyddsarbete. Exempelvis kommer det att ställas större krav på 
konsekvensanalyser, dokumentation, ledning och styrning, rutinbeskrivningar, tydligare 
informationsinsatser m.m. Dessutom införs en straffskala som kan innebära mycket stora 
sanktionsavgifter för den som inte följer lagen. 
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Under en heldag går vi igenom vad ni behöver göra för att möta dagens krav och hur man bör ställa 
om för att möta de nya kraven. De allra flesta organisationer har mycket att göra på kort tid. Har ni inte 
redan börjat ert förändringsarbete så är det dags nu. 

Innehåll

Några frågor som kommer att beröras är: 

• Bakgrunden till dataskyddslagstiftningen/PUL
• Ansvarsfrågor
• Nyheter i den nya dataskyddsförordningen
• Förslag på förberedelser inför den nya lagstiftningen – organisation, governance, awareness,

accountability, dokumentation och analyser
• Dataskyddslagstiftningen i ett HR-perspektiv

Genomgång av grundläggande begrepp:

- vad är en personuppgift
- när är lagstiftningen tillämplig
- när är en behandling tillåten
- vilka är de särskilt känsliga personuppgifterna

Vad gäller specifikt för HR-området om bl.a:

- samtycken
- informationsplikten
- personnummer
- behörighetstilldelning
- bevarande och gallring

Vad har Datainspektionen sagt om:

- kameraövervakning, GPS och kontroll av passagesystem på arbetsplatser
- kontroll av arbetstagarnas datorer, e-post, Internettrafik, telefonsamtal osv.
- BYOD (Bring your own device), jobba hemifrån
- prestationsmätningar i call center
- överföring av personuppgifter om anställda till t.ex. moderbolag i tredjeland
- outsourcing av löneadministration
- fritext i utvecklingssamtal, chefsutvärderingar osv. (omdömen, värderingar)
- kompetensdatabaser
- utlämnande av information om anställda till facket
- avgångsorsaker/spärrlistor
- utdrag från belastningsregistret
- information om personal på hemsidan och intranätet
- whistle blowing-system
- bakgrundskontroller
- e-post och annan kommunikation, mobila enheter m.m.

• Korta praktiska tips om vad man kan göra för att komma igång med sitt dataskyddsarbete



Fria frågor ingår

Deltagarna kan ställa frågor i anslutning till kursinnehållet till juristerna på LegalWorks Nordic AB via 
e-post eller telefon under 3 veckor efter kursen.

Föreläsare och kursledare

Lotta Kavtaradze. Hon är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan 2007 och 
driver företaget Privacyline AB (tidigare PUL-Akademin). Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på 
Datainspektionen och som bolagsjurist och personuppgiftsombud på ett av Sveriges största företag i 
sex år. Hon har varit en flitigt anlitad föreläsare inom dataskyddsom-rådet i mer än 20 års tid. Hennes 
kombination av erfarenheter från Datainspektionen och den praktiska verkligheten som bolagsjurist, 
konsult och personuppgiftsombud har gjort hennes föreläsningar myck-et uppskattade. 

Axel är en av Sveriges ledande experter på personuppgifts- och dataskyddsfrågor i ett marknads- 
perspektiv och på patientdatafrågor. Axel har varit verksam inom dataskydd och marknadsrätt sedan 
2000, först som lobbyist i Bryssel och därefter förbundsjurist för SWEDMA, svensk datadriven 
marknadsförings bransch- och intresseorganisation. 

Kursavgift
Kursavgift för deltagande är 6 875 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. 
Early bird rabatt: anmäler du dig senast den 22 december får du 500:- i rabatt.

Tid och plats
Kursen ges den 16 februari 2017 i Stockholm på Vasagatan 16, Convendum (vid 
centralstation). Registrering och kaffe från 9.00. Kursen startar 9.30. Avslutning 16.30.

Arrangör 
LegalWorks Nordic AB hjälper företag med affärsjuridska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra 
med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 20 erfarna 
jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister, t ex inom branscher som IT/
Telekom och Life Sciences. Vi hjälper våra kunder inom dataskyddsfrågor, offentliga upphandlingar och 
compliance samt juristavdelningar att utvecklas. Se mer på legalworks.se.  

Anmälan
Sista dagen för anmälan är den 25 januari 2017. 
Anmälan sker på legalworks.se/events

Avanmälan
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv kursavgift. Ute-
blir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. LegalWorks förbehåller sig rätten att ställa in kursen till 
följd av kursledarens allvarliga förhinder eller bristande antal anmälda. 

Information om utbildningen
Administrativa frågor: info@legalworks.se
Kursinnehåll: Axel Tandberg, e-post: axel.tandberg@legalworks.se
Lotta Kavtaradze, e-post: lotta.kavtaradze@legalworks.se

Early bird rabatt
500 kr
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