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GDPR Årsrapport 2021
Förslag till beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
Godkänna GDPR Årsrapport 2021.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 2018. Syftet med
förordningen var att skapa enhetliga dataskydds-regler inom EU avseende respekt för
privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 7 och 8 i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dataskyddsförordningen syftar
även till att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU.
Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd och bolagsstyrelse inom Stockholms stad
ansvarig för att verksamheten följer dataskyddslagstiftningen vid hantering av
personuppgifter. Det innebär att nämnd och bolagsstyrelse behöver informera sig, styra
och följa upp sin verksamhet avseende behandlingen av personuppgifter.
Varje nämnd och bolagsstyrelse i Stockholms stad har i enlighet med
dataskyddsförordningen utnämnt ett Dataskyddsombud (”DSO”). DSO:n har till uppgift
att övervaka verksamhetens integritets- och dataskyddsregelefterlevnad samt att ge
rekommendationer och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå. Denna årsrapport är
således ett medel för nämnd och styrelse att ta emot de råd och rekommendationer som
DSO:n är skyldig att ge till ansvarig enligt dataskyddsförordningen samt för att få insyn i
vad DSO:ns granskande arbete av verksamhetens status avseende integritet och
dataskydd visar.
Årsrapporten syftar till att bolagsstyrelsen ska kunna fatta beslut om prioriteringar,
resurser och initiativ framåt. Detta samspel resulterar i att det blir enklare för ansvarig
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bolagsstyrelse att visa hur de som personuppgiftsansvarig efterlever
dataskyddslagstiftningen.
Ärendet
Mot bakgrund av SchremsII-domen och dess följdeffekter har SBR under 2021
genomfört konsekvens- och riskanalyser avseende tredjelandsöverföring med
prioritering av bolagens sociala medier. Som en konsekvens av detta arbete har de
kinesiska kanalerna Weibo och WeChat stängts ner och anpassningar i övriga kanaler
har vidtagits kopplat till personuppgifter.
Analystjänsten Google Analytics har stängts av för koncernens webbplatser och ersatts
med analystjänst som ej medför tredjelandsöverföring. Vidare har en konsekvens- och
riskanalys inletts av CRM-system Salesforce som används i samarbete med Business
Sweden.
Rekrytering av ny kompetens till bolaget är påbörjad med syfte att driva arbetet vidare
inom dataskydd och informationssäkerhet i nära samarbete med verksamheten och
dataskyddsombud.
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