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I KORTHET
GDPR kommer att öka skyddet för enskilda personer och ger tillsynsmyndigheter större
befogenhet att vidta åtgärder mot företag som bryter mot det nya direktivet.

VAD KAN DET KOMMA ATT HA FÖR PÅVERKAN FÖR DITT FÖRETAG:
DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER

TUFFA SANKTIONSAVGIFTER
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AV KONCERNENS
OMSÄTTNING

DEFINITIONEN AV PERSONUPPGIFTER ÄR NU BREDARE OCH
INNEHÅLLER IDENTIFIERARE SOM

€€€€€
BEROENDE PÅ
OMFATTNING

GENETISK

PSYKISK

FÖRETAG UTANFÖR EU

GDPR

EKONOMISK

SOCIAL
IDENTITET

INHÄMTA SAMTYCKE
Den internationella
överföringen av
data kommer
även att omfattas av
GDPR

Förordningen gäller
även företag
utanför EU
som behandlar personlig
information om
medborgare i EU

KULTURELL
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INHÄMTNING AV SAMTYCKE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
MÅSTE VARA TYDLIGT OCH SKALL UTGÖRAS AV EN SANN FRIVILLIG HANDLING

Privatpersoner har rätt att
enkelt hittas och
raderas från register

Samtycke från förälder
krävs för behandling av
personuppgifter för
barn under 16 år

Privatpersoner kan begära
en kopia av personliga
data i ett portabelt
format

GDPR ÄR PÅ VÄG.
KOMMER DU VARA REDO?
Incidenter måste
rapporteras inom

72

TIMMAR

om inte överträdelsen
har en minimal risk för
personens integritet

Utnämningen av en
Dataskyddsombud
är obligatorisk,
för företag som behandlar
stora volymer av
personuppgifter och är en
god praxis för andra

Företag måste ha en rättslig
grund för insamling och
berarbetning av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig kan hållas
direkt ansvarig för säkerheten
kring personuppgifter
Viktigt att beakta Privacy
by Design vid utveckling av
affärsstöd och andra processer

Konsekvensanalys
kommer att krävas för
projekt där det finns
höga risker

ISO
27001

ONE-STOP-SHOP:

internationella företag
behöver bara svara upp
mot en tillsynsmyndighet

ISO 27001 och andra certifieringar hjälper
till att visa påvisa “adekvata tekniska
och organisatoriska åtgärder” för att
skydda personuppgifter och system
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DU MÅSTE UPPNÅ EFTERLEVNAD PER DEN 25 MAJ

INFOGRAPHIC AV
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS SVERIGE AB

Ta reda på hur du förvandlar ditt
informationsflöde och effektiviserar
dina affärsprocesser www.konicaminolta.se

