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§ 24

Dataskyddsombud för Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018 och
ersätter Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen syfte är att
reglera hanteringen av personuppgifter så att människors integritet
skyddas. En av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (artikel
37) är kravet att varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ersätter de tidigare personuppgiftsombuden
som entledigas då personuppgiftslagen upphör att gälla den 25
maj 2018.
Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter enligt artikel
39 i dataskyddsförordningen:
- Informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras
skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller
medlemsstaternas dataskydds- bestämmelser.
- Övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av
unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av
den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet
ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som
deltar i behandling och tillhörande granskning.
- På begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
- Samarbeta med tillsynsmyndigheten.
- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel
36, och vid behov samråda i alla andra frågor.
- Vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de
risker som är förknippade med behandling, med beaktande av
behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.
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Då ingen förvaltning väntas behöva en heltidstjänst finns det
samordningsvinster med att utse ett gemensamt
dataskyddsombud.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-05-13 – Dataskyddsombud för Näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut

1. Anette Pettersson utses till dataskyddsombud för Näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden från och med 2019-06-04
2. Utsett Dataskyddsombud anmäls till Datainspektionen.
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