
 

Rutiner vid personuppgiftsincidenter 
Det är viktigt för oss här på Elevverket att du ska känna dig trygg med att vi hanterar 
dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer rådande lagstiftning och arbetar 
aktivt för att de personuppgifter vi hanterar är säkra hos oss och de 
företag/organisationer som har tillgång till uppgifterna. I detta dokument kan du läsa 
om vilka rutiner vi har om vi ändå misstänker/befarar/upptäcker att en 
personuppgiftsincident har skett.  

  
Vad är en personuppgiftsincident? 
En personuppgiftsincident är en avsiktlig eller oavsiktlig säkerhetsincident som leder 
till förstöring, förlust, ändring av eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta kan 
medföra risker för den registrerades friheter och/eller rättigheter, vilket kan leda till 
skada i form av exempelvis diskriminering, identitetsstöld, skadat anseende, 
finansiell förlust eller brott mot sekretess/tystnadsplikt.  

 
Exempel på personuppgiftsincidenter 

● personuppgifter har skickats till fel mottagare 
● dator, usb-minne, telefon, manuellt register eller annan enhet som lagrar 

personuppgifter har tappats bort eller stulits 
● någon obehörig har tagit del av information som rör en registrerad 

 
Elevverkets rutiner vid misstänkt/befarad/upptäckt personuppgiftsincident 

1. Den misstänkta/befarade/upptäckta personuppgiftsincidenten rapporteras till 
personuppgiftsansvarig via rektor Cilla Collman.  

2. Personuppgiftsansvarig gör bedömning för att fastställa allvaret och risken för 
den registrerades rättigheter och friheter. Vid behov tar 
personuppgiftsansvarig stöd och råd från dataskyddsombudet Rolf Persson.  

3. Personuppgiftsansvarig dokumenterar alltid personuppgiftsincidenten. Om 
beslut tas att incidenten inte ska anmälas ska en klar motivering göras i 
dokumentationen. Dokumentationen ska redovisa omständigheter, effekter 
samt vidtagna åtgärder.  

4. Om bedömningen visar att incidenten medför hög risk för en registrerad ska 
denne informeras omedelbart.  

5. Om personuppgiftsansvarig gör bedömningen att incidenten kan leda till 
skada för en registrerad anmäls ärendet till Datainspektionen. Det är alltid den 
personuppgiftsansvariga som gör anmälan, även om incidenten sker hos ett 



personuppgiftsbiträde. Anmälan ska göras inom 72 timmar, även om alla 
detaljer inte är fastställda än.  

6. Dataskyddsombudet tillsammans med den personuppgiftsansvariga ser över 
åtgärder och rutiner för att förhindra att liknande incidenter sker framöver. 

Tillsynsmyndighet: Datainspektionen 
 
För att läsa mer om olika typer av personuppgiftsincidenter samt hur de bedöms, se:  
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsincident/nar-ska
-vi-informera-de-registrerade/  
 
För att anmäla en personuppgiftsincident, klicka på länken och följ instruktionerna: 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/brottsdatalagen/anmala-personuppgiftsincidenter/  
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