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Datum

Diarienummer

2021-02-18

KS 2021/136

Kommunstyrelsen

Personuppgiftsincidenter till KS 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamheter.
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen
ankommer det på kommunstyrelsens ansvar att kunna upptäcka, rapportera och
utreda personuppgiftsincidenter. Inom kommunledningsförvaltningen finns rutiner
för detta och på anmodan från dataskyddsombudet ingår det att rapportera till
kommunstyrelsen.
Här följer redovisning av rapport om en mindre, begränsad personuppgiftsincident
som behöver godkännas av kommunstyrelsen. För ytterligare information, se
tjänsteskrivelse på sida 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18
Rapport om personuppgiftsincidenter daterad 2020-12-09---2021-02-18

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen och lägga rapport om personuppgiftsincident till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ingen expediering.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamheter.
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen
ankommer det på kommunstyrelsens ansvar att kunna upptäcka, rapportera och
utreda personuppgiftsincidenter. Inom kommunledningsförvaltningen finns rutiner
för detta och på anmodan från dataskyddsombudet ingår det att rapportera till
kommunstyrelsen.
Personuppgiftsansvarig ska i första hand se till att ansvarigt dataskyddsombud
informeras. Dataskyddsombudet är sedan kontaktyta gentemot tillsynsmyndigheten
datainspektionen i de fall incidenter är av sådan karaktär att datainspektionen
behöver informeras. I de fall incidenter är begränsade och av ringa betydelse är det
tillräckligt med information till dataskyddsombudet och inte information till
datainspektionen.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för
människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar
kontrollen över sina uppgifter eller att dennes rättigheter kränks.
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera
registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt, kommit i
orätta händer.
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är
det personuppgiftsincidenter.
Förvaltningen ska fortsatt arbeta för följsamhet till och medvetenhet om
dataskyddsförordningen och åtgärda fel och brister vid rapporterade incidenter för
att förhindra fler incidenter.

