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Utnämnande av dataskyddsombud
Förvaltningens förslag till beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd utnämner från och med den 29
augusti 2022 Jennifer Gavin till uppdragen som
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och
dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.
2. Omedelbar justering
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig myndighet och
ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt
och öppet sätt. Nämnden ska utse ett eller flera dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppdrag styrs av dataskyddsförordningen och
brottsdatalagen. Ombudet ska informera och ge råd till
personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdet och de anställda
som behandlar personuppgifter. I uppgiften ingår även att övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen, råda
personuppgiftsansvarig om konsekvensbedömningar samt vara
kontaktperson för tillsynsmyndigheten och mot registrerade.
Nämnden föreslås utse Jennifer Gavin till dataskyddsombud från
och med 29 augusti 2022.
Ärendet
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft
och ersatte den då gällande Personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver principer och ansvar för
dataskyddsarbetet inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig myndighet och
ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt
och öppet sätt. Nämnden ska utse ett eller flera dataskyddsombud
som rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Dataskyddsombudets uppdrag styrs av dataskyddsförordningen.
Ombudet ska informera och ge råd till personuppgiftsansvarig,
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar
personuppgifter. I uppgiften ingår även att övervaka efterlevnaden
av dataskyddsförordningen, råda personuppgiftsansvariga om
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konsekvensbedömningar samt vara kontaktperson för
tillsynsmyndigheten och mot registrerade.
Brottsdatalagen (2018:1177) gäller från och med den 1 augusti
2018. Brottsdatalagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv.
Dataskyddsdirektivet är en parallell lagstiftning till EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Brottsdatalagen gäller när en
myndighet behandlar personuppgifter för att förebygga, förhindra
eller upptäcka brottslig verksamhet, att utreda eller lagföra brott, att
verkställa straffrättsliga påföljder eller att upprätthålla allmän
ordning och säkerhet. När en myndighet
behandlar personuppgifter för något annat syfte gäller GDPR.
Enligt brottsdatalagen ska nämnden utse ett eller
flera dataskyddsombud vars främsta uppgift ska vara att kontrollera
att nämnden behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt
sätt.
Med anledning av personalförändringar beslutade
stadsdelsnämnden den 21 juni att entlediga dåvarande
dataskyddsombud. Stadsdelsdirektören har med hänvisning till
delegationsordningen utsett tillförordnade dataskyddsombud för
sommarperioden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kanslienheten på administrativa
avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nämnden föreslås att från och med den 29 augusti utse Jennifer
Gavin, chef kanslienheten, till uppdragen som dataskyddsombud
enligt dataskyddsförordningen och dataskyddsombud enligt
brottsdatalagen.
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