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Ämne: Remiss metod för konsekvensbedömningar i Stockholms stad
Mottagare av remissen: Dataskyddsombud och
informationssäkerhetssamordnare vid stadens förvaltningar och bolag
Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet har som
stöd utvecklat en ny metod för konsekvensbedömningar (enligt
GDPR artikel 35) för Stockholms stad
Den nya föreslagna metoden finns publicerad för nätverket för stadens
informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud under mappen GDPR-remiss –
ny metod för konsekvensbedömningar
Syftet och målet med den nya metoden är att den ska stärka stadens förmågor att utföra
konsekvensbedömningar som är:
·
Godkända enligt artikel 29-gruppens riktlinjer och struktur
·
Erbjuder en tydlig tröskelanalys, dvs om konsekvensbedömning behöver
genomföras
·
Förtydligar vilka kompetenser som bör ingå i arbetsgruppen vid bedömningar
·
Samlar staden med en enhetlig process för bedömningar (metoden är ej tvingande
men bedöms ändå kunna bli den nya normen för konsekvensbedömningar i staden)
·
Är strukturerad och minskar fritextanvändning vid svaren, erbjuder bl.a. tydliga
nivåer av personuppgifter i känslighetsgrad och lyfter särskilt fram skyddade
personuppgifter (genom Skatteverket)
·
Integrerar dataskydd med informations- och it-säkerhet, vad gäller krav på
skyddsåtgärder och uppföljning av dessa
·
Tydligt fokuserar på risker, ansvar och skyddande åtgärder med de behandlingar
som ska bedömas
·
Stödjer verksamheterna med en tydligare uppföljning av genomförda
skyddsåtgärder

Trots att metoden är utökad så är vår bedömning att en väl sammansatt grupp ska kunna
genomföra konsekvensbedömningen i workshopform på mellan två och tre halvdagar,
naturligtvis helt beroende på omfattningen av den personuppgiftsbehandling eller grupp
av behandling som ska bedömas.
När mallen framgent ska används kommer den att vara skyddad så att endast text kan
matas in i blankettens formulärfält som är avsedda för det (med undantag av
försättssidan).
Den är upplåst nu för att ni ska enkelt kunna ge synpunkter på dokumentet.

Vem svarar på remissen?
Remissen är avsedd till dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare vid
stadens förvaltningar och bolag.

Hur svarar man på remissen?
Svar på remissen är frivilligt men kan ske på två olika sätt:
1. Övergripande kommentarer som svar på detta mejl till funktionsbrevlådan
Funktion.SLK.Informationssakerhetcentralt@stockholm.se
2. Mer detaljerade svar: Skapa en kopia av dokumentet, använd funktionen Spåra
ändringar, namnge den så det framgår vem synpunkterna kommer ifrån, välj om ni
vill svara tillsammans dataskydd+infosäk eller var för sig, och ladda upp ert
svarsdokument på samarbetsytan Nätverket för stadens
informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud i samma katalog som
den nu finns sparad i.

Instruktion till informationssäkerhetssamordnare:
Särskilt intressant för er är att granska avsnitten
·
9 - Riskanalys
·
10 - Riskbehandling
·
11 - Informationssäkerhet och riskhantering

När önskar vi svaren?
Vi önskar eventuella svar på remissen inom två veckor men senast torsdag 29 april
Frågor kring remissen kan ställas på vändande mejl till mig på vår funktionsadress.
Med vänliga hälsningar,
Markus Ekbäck, CISSP CISM
Informationssäkerhets- och dataskyddsstrateg
Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D
Telefon: +46 8 508 295 58
E-post: markus.ekback@stockholm.se
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Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information
om stadens behandling av personuppgifter

