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Dataskyddspolicy 
Karlshamns kommun 2018-2022 

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 99 

Revideras av kommunstyrelsen 
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Inledning  

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för 
behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) har därmed upphört att 
gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna 
visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Med personuppgifter avses varje uppgift som direkt eller indirekt kan härledas till en levande 
fysisk person.  

Syfte 

Att klargöra på vilket sätt personuppgifter får behandlas i Karlshamns kommuns nämnder 
och helägda bolag.  

Målgrupp 

Anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Karlshamns kommuns nämnder och 
helägda bolag. 

Behandling av personuppgifter i Karlshamns kommun 

Alla kommunens nämnder ska utse ett dataskyddsombud. Det gäller även för kommunens 
helägda bolag, om det krävs enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen.  

Vid varje behandling av personuppgifter ska ett sådant förhållningssätt iakttas att risken för 
skada för den registrerade minimeras. Varje behandling av personuppgifter ska ske med 
hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättigheter samt ske i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas i enlighet 
med artikel 5 i dataskyddsförordningen: 

 Laglighet, korrekthet och öppenhet - Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen 
gentemot den registrerade. 

 Ändamålsbegränsning - Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och uttryckligt 
samt berättigat ändamål med behandlingen vara fastställt. Hantering som inte ryms 
inom det ursprungliga ändamålet är inte tillåten. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, ska inte anses vara oförenligt 
med de ursprungliga ändamålen. 

 Uppgiftsminimering - Endast de personuppgifter som är adekvata och relevanta för 
ändamålet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt.  

 Korrekthet - Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla 
rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i 
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. 
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 Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge det är 
nödvändigt. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som 
personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 
med artikel 89.1. 

 Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som 
säkerställer lämplig säkerhet med användning av lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder.  

 Ansvarsskyldighet - Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principerna ovan. 

Den personuppgiftsansvarige ska, enligt artikel 12, vidta lämpliga åtgärder för att till den 
registrerade tillhandahålla klar och tydlig information och kommunikation samt klara och 
tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter. 

Vid begäran ska den registrerade tillhandahållas den information som finns registrerad om 
personen. Lämplig åtgärd för det ska vidtas utan onödigt dröjsmål och senast inom en 
månad.  

Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna policy efterlevs 
samt att den revideras när behov uppstår. Respektive nämnd eller helägt bolag ansvarar för 
att ha ett aktivt dataskyddsarbete och för att efterleva denna policy. 
 
För att arbetet med Karlshamns kommuns dataskydd ska bli framgångsrikt krävs en 
helhetssyn, i vilken alla förvaltningar är delaktiga, strävar åt samma håll samt kommunicerar 
och samverkar väl i frågor kring dataskydd. 
 
 
 
 

 

 


