
Denna checklista innehåller exempel på rent juridiska dokument som ni som 
personuppgiftsansvariga i kommunen bör upprätta (eller skriva om) inför att nya 
dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Ytterligare dokument kan beroende på 
omständigheterna bedömas vara lämpliga att ta fram i ert fall för att kunna visa att förordningen 
följs eller för att underlätta för att följa lagen. Utöver detta finns även ett antal rutiner av delvis 
juridisk karaktär som ni behöver få på plats.

Information till registrerade (ofta kallat ”Personuppgiftspolicy” eller ”Integritetspolicy”) 
All behandling av personuppgifter ska vara transparent gentemot den registrerade (med 
undantag för när sekretessregler föreskriver annat). Den personuppgiftsansvarige har en 
skyldighet att informera varje kategori av registrerade, t.ex. anställda, kommunmedborgare 
och andra som är registrerade hos kommunen. Informationen behöver vara så specifik att olika 
informationsdokument behöver tas fram för varje kategori av registrerade, t.ex. skolelever, 
boende på äldreboende, registrerade inom socialtjänst och politiker.

Samtyckestexter
För behandling som sker med samtycke som laglig grund behöver samtyckestexter 
upprättas och rutiner införas för inhämtande av sådana samtycken.

Intern personuppgiftspolicy inklusive gallringspolicy
För att reglerna i dataskyddsförordningen ska kunna följas är det viktigt att alla inom 
organisationen som hanterar personuppgifter eller fattar beslut som rör behandlingen av 
dessa har en förståelse för hur behandlingen får ske. Organisationen bör därför upprätta 
en intern policy för hur personuppgifter får behandlas inom organisationen och när 
personuppgifter ska gallras. 

Personuppgiftsbiträdesavtal 
När kommunen engagerar ett personuppgiftsbiträde i behandlingen av personuppgifter krävs 
det att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås. Säkerställ att ni har mallar för personuppgifts-
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biträdesavtal på plats för de fall ni anlitar ett personuppgiftsbiträde eller när ni själva agerar 
som personuppgiftsbiträde.

Skriftliga instruktioner till personuppgiftsbiträde
Ett personuppgiftsbiträde får endast behandla personuppgifter efter dokumenterade 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige. Dessa skriftliga instruktioner bör tas fram i 
varje enskilt fall när personuppgiftsbiträden anlitas. 

Underbiträdesavtal
I de fall som ett personuppgiftsbiträde anlitar ett eller flera underleverantörer för behandling 
av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning ska ett underbiträdesavtal 
ingås.  

Skriftliga instruktioner till underbiträde
I samband med att underbiträdesavtal ingås med underleverantörer ska skriftliga instruktioner 
för behandling av personuppgifter lämnas.

Registerförteckning
Varje personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska föra ett register över den 
behandling som utförs under dess ansvar. 

Mall för gemensamt personuppgiftsansvar
Om ni har ett gemensamt personuppgiftsansvar med någon annan ska ett avtal för gemensamt 
personuppgiftsansvar upprättas. 

Mall för sekretessavtal
Ett av kraven i dataskyddsförordningen är att den personuppgiftsansvariga ska vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i 
förhållande till risken med behandlingen. En av många åtgärder för att uppfylla kravet kan 
vara ett ingå sekretessavtal. 

Intern IT-policy för anställda
Som ett led i att uppfylla kraven på att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
bör en intern IT-policy för anställda upprättas.
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