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Entledigande av dataskyddsombud samt val av
nytt dataskyddsombud för Norrmalms
stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
1. Anna-Carin Wallin entledigas som dataskyddsombud för
Norrmalms stadsdelsnämnd.
2. Pedro Bentancour-Garin utses till dataskyddsombud för
Norrmalms stadsdelsnämnd.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver principer och ansvar för
dataskyddsarbetet inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Dataskyddsförordningen medför bland annat att dataskyddsombud
ska utses och rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare
Datainspektionen). Norrmalms stadsdelsförvaltning föreslår att
nämnden entledigar Anna-Carin Wallin som dataskyddsombud samt
väljer Pedro Bentancour-Garin till nytt dataskyddsombud för
Norrmalms stadsdelsnämnd.
Bakgrund
Från och med den 25 maj 2018 gäller Europaparlamentets och
rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR)
ersatte personuppgiftslagen (PuL). Förordningen gäller för i princip
all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall
även manuell behandling av personuppgifter. Personuppgifter är
varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person.
:
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Många av dataskyddsförordningens begrepp och principer återfanns
i personuppgiftslagen med tillhörande bestämmelser. Förordningen
innebär även förändringar som är viktiga att känna till. Några
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tydliga förändringar är:







ökade krav på hantering av personuppgifter,
ökat ansvar för personuppgiftsansvariga.
ökat ansvar för personuppgiftsbiträden,
dataskyddsombud – stärkt roll,
den registrerades rättigheter förstärks, och
strängare sanktioner.

Dataskyddsförordningen medför bland annat att dataskyddsombud
ska utses och rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten.
Ärendet
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig för all behandling av
personuppgifter inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Varje
chef är ansvarig för att personuppgifter hanteras på ett lagligt och
korrekt sätt inom sitt verksamhetsansvar och till sin hjälp och för att
hjälpa cheferna med sitt personuppgiftsarbete har varje avdelning en
dataskyddshandläggare.
När en myndighet behandlar personuppgifter ska
personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska utses utifrån yrkesmässiga kvalifikationer
och sakkunskap om lagstiftning och praxis samt förmåga att utföra
ett dataskyddsombuds uppgifter. Ombudet får ingå i den
personuppgiftsansvariges ordinarie personal eller utföra uppgifterna
enligt särskilt tjänsteavtal. Ett dataskyddsombud får utses för flera
myndigheter med hänsyn till organisationsstruktur och storlek. Det
finns inget hinder mot att flera personer utses till dataskyddsombud.
Personuppgiftsansvarig ska offentliggöra dataskyddsombudets
kontaktuppgifter och meddela tillsynsmyndigheten.
Personuppgiftsansvarig ska säkerställa att dataskyddsombudet
deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, och
tillhandahålla de resurser ombudet behöver för sina uppgifter och
för upprätthållande av sin sakkunskap.
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Dataskyddsombudet ska


informera och ge råd till personuppgiftsansvarig,
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar
personuppgifter om skyldigheter,
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övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och av
den personuppgiftsansvariges strategi för dataskydd,
inbegripet bland annat information, granskning och
kontroller,
ge råd till personuppgiftsansvarig om konsekvensbedömning
samarbeta med och vara kontaktpunkt för
tillsynsmyndigheten och vara kontaktperson mot
registrerade.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och
prevention.
Förvaltningens förslag
Norrmalms stadsdelsnämnd har i dagsläget två dataskyddsombud
vilket förvaltningen föreslår ska kvarstå. På grund av
organisatoriska förändringar kan ett av dataskyddsombuden inte
vara kvar i sin roll. Förvaltningen föreslår därför att Norrmalms
stadsdelsnämnd entledigar Anna-Carin Wallin som
dataskyddsombud och väljer Pedro Bentancour-Garin till nytt
dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Jesper Ackinger
stadsdelsdirektör
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