


1 år med GDPR 

– vad har hänt? 

Bredbandsbåten 2 oktober 2019



1.Förväntningar – vad tänkte vi om GDPR?

2.Resultat – hur blev det första året? 

3.Framtiden – vad är på gång? 

Dagens upplägg



1. Förväntningar



 De höga sanktionsavgifterna…

 Att vi skulle ”straffa drakarna”

 GDPR – en ny milleniumbugg?

 ”Vad ska vi göra med våra pärmar?” – Missbruksregeln i PUL upphör

 Samtycken, massor av samtycken

 Integritetsuppror – registrerade begär utdrag

 …eller något helt annat? 

Du kanske tänkte på…



2. Hur blev det?



Klagomål

Personuppgiftsincidenter

 Sanktionsavgifter

Uppförandekoder

Anslag till tillsynsmyndighet

GDPR i siffror



Klagomål (maj 2018 – april 2019)

• Ca 3 000 privatpersoner

Rapporterade incidenter (maj 2018 – maj 2019)

• Ca 3 500 st. (4 % av EU)

Ny rapport från 

Datainspektionen







 Ca 100 st i Europa

 1 fall i Sverige 

 Top 3

British Airways (UK) - 204 milj €

Marriot Hotels (UK) – 110 milj €

Google Inc. (FR) – 50 milj €

Meddelade sanktionsavgifter



 I Europa?

 5 st. anmälda (inga godkända) i Sverige

Uppförandekoder



Datainspektionen

1. 2017 54 milj

2. 2018 85 milj

3. 2019 94 milj

4. 2020 110 milj (+100% på 3 år)

Konkurrensverket: 153 milj 2019

Anslag



3. Vad är på gång?



 Ca 10 granskningar (bl.a. 1177)

 Tillsynsplan 

På g i Sverige



1.Rättsområden 

2.Specifika branscher/verksamheter

3.Nya företeelser

Datainspektionens 

kommande granskningar



 Vägledning PuA/PuB, kamerabevakning 

och uppförandekoder

 Riktlinjer sanktionsavgifter

 Mål i EU-domstolen

EU



Konsekvensbedömningar

 Inkludera ev. dataskyddsombud och försök få med organisationen i arbetet

Ställ krav på säkerhet – följ upp existerande biträdesavtal 

Uppförandekoder och certifieringar 

Håll koll på kompletterande lagstiftning! (t.ex. E-privacyförordning och Cyber Security Act)

 Media och (ibland påhittiga) registrerade uppmärksammar fel

 Kika på DI-rapport 2019:2 och tillsynsplan

Proaktivt arbete, rätt väg framåt

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-integritetsrapport-2019.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/datainspektionens-tillsynsplan-2019-2020.pdf


To be continued… 
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