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GDPR och hantering av personuppgifter 
   
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den är 
baserad på EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR). Det 
innebär att Personuppgiftslagen (PuL) som gäller idag för behandling av 
personuppgifter upphör att gälla. Säkert har ni redan fått en massa utskick om 
detta från olika företag och myndigheter som berättar i stort sett samma sak.  
Som ett mindre företag har vi utbildat oss i ämnet, följt andra företags GDPR 
arbete för att anpassa oss har vi sett över vår egen verksamhet och våra 
rutiner för att anpassa oss efter gällande regler. 

	

MH	Shipping	Concept	hanterar	i	ringa	omfattning	personuppgifter	för	att	utföra	
våra	uppdrag.	För	att	kunna	värna	om	kunder,	leverantörer	och	anställdas	rätt	
till	integritet	och	trygghet	ska	varje	medarbetare	på	vårt	företag	medvetet	
hantera	personuppgifter	enligt	dessa	riktlinjer.		

Inom	vår	verksamhet	används	även	olika	digitala	hjälpmedel.	Dessa	hanteras	för	
exempelvis	administration,	lönehantering	och	bokföring,	men	även	som	stöd	
direkt	i	det	praktiska	arbetet.	Som	en	del	i	lagrar	vi	information	om	kunder,	
leverantörer	och	anställda,	till	exempel	namn,	mail	adresser,	företagsadresser	
och	telefonnummer.		

Det	är	viktigt	för	oss	att	vi	hanterar	information	på	ett	tryggt	och	ansvarsfullt	
sätt.		

	
	
Personuppgifter	

Så	fort	en	uppgift,	direkt	eller	indirekt,	kan	leda	fram	till	en	individ	kan	det	vara	
en	personuppgift.	Det	kan	exempelvis	vara	namn,	företagsadress,	mailadress	och	
telefonnummer.	Vår	hantering	och	lagring	av	personuppgifter	regleras	i	EU:s	
dataskyddsförordning	GDPR.	Huvudmannen	är	personuppgiftsansvarig	för	
verksamheten.	Om	du	har	frågor	kring	vår	behandling	av	dina	uppgifter	är	du	
välkommen	att	ta	kontakt	med	personuppgiftsansvarig	via	
info@shippingconcept.se.	
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Vill	du	ha	en	rättelse	eller	radering	av	dina	personuppgifter	så	ska	du	vända	dig	
till	personuppgiftsansvarig.	Man	har	också	rätt	att	vända	sig	till	
Datainspektionen	med	klagomål	om	man	anser	att	personuppgifterna	behandlats	
på	ett	felaktigt	sätt	av	ett	företag	eller	en	myndighet.	

Lagliga	grunder	för	hantering:	

•									Inhämta	samtycke	från	den	registrerade,	i	möjligaste	mån	och	med	
förtydligande	om	att	samtycke	kan	återkallas	utan	att	det	är	till	nackdel	
för	den	som	väljer	det.		

•									Säkerställ	att	uppgiftsbehandlingen	är	nödvändig,	exempelvis	som	ett	led	
i	att	fullgöra	ett	avtal	mellan	verksamheten	och	den	uppgifterna	avser	
såsom	fullgörande	av	anställningsavtalet	eller	annan	överenskommelse	
med	en	anställd	eller	uppdragets	utförande.	

•									Uppgiftsbehandlingen	kan	vara	nödvändig	för	att	en	verksamhet	ska	
kunna	fullgöra	en	rättslig	förpliktelse	som	följer	av	de	lagar	som	reglerar	
verksamheten	beträffande	försäkringar,	arbetsmiljöansvar	och	liknande	
på	en	arbetsplats.	

•									Laglig	grund	är	också	hantering	av	uppgifter	i	syfte	att	skydda	fysisk	
persons	liv	och	hälsa.	

•									Behandling	av	uppgifterna	som	behövs	för	att	fullgöra	arbetsuppgift	av	
allmänt	intresse	eller	som	ett	led	i	myndighetsutövning.	

•									Laglig	grund	är	också	den	behandling	av	uppgifter	som	behövs	för	att	
tillgodose	ett	berättigat	intresse	hos	verksamheten	om	detta	intresse	
väger	tyngre	än	den	registrerades	integritet.	Uppgifter	om	anställdas	
anhöriga	kan	till	exempel	behövas	för	att	säkerställa	kontakt	i	händelse	av	
olycka	eller	sjukdomstillbud.		

	

	



  

___________________________________________________________________________________ 
MH Shipping Concept AB 
 
adress Fotbollsgatan 33, SE 431 69 Mölndal    Bankgiro 308-3300  
phone +46 70 522 7112     Company reg no  556760-3773 
e-mail magnus.having@shippingconcept.se                     Vat no   SE 55676037730 
www.shippingconcept.se                              
  

	

Känsliga	uppgifter	

Viss	information	som	vi	samlar	in	kommer	vi	att	dela	till	dem	som	behöver	känna	
till	dessa	uppgifter	inom	vår	organisation.	Det	innebär	att	övrig	personal	på	
företaget	inte	har	tillgång	till	den	information	och	de	personuppgifter	som	
hanteras	inom	denna	verksamhet.	

	
	
Molntjänster	

Vi	använder	oss	inte	av	digitala	tjänster	som	kallas	molntjänster.	Om	vi	börjar	
använda	molntjänster	kommer	vi	att	teckna	avtal	med	leverantörerna	av	
molntjänster,	så	kallade	personuppgiftsbiträdesavtal.		

	

Att	tänka	på	

•									Dataskyddsförordningen	är	en	rättighetslagstiftning	som	stärker	
individens	rättigheter.	

•									Kunder,	leverantörer	och	anställdas	personuppgifter	är	deras,	vi	lånar	
dem	bara.	

•									Vi	ska	enbart	använda	de	personuppgifter	som	vi	verkligen	behöver	för	
det	aktuella	syftet.		

•									Vi	ska	i	så	liten	utsträckning	som	möjligt	hantera	(samla	in,	lagra	och	
sprida)	känsliga	personuppgifter.		
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Begrepp	och	ansvarsområden	

Personuppgiftsansvarig		

För	MH	Shipping	Concept		är	huvudmannen	personuppgiftsansvarig	för	
behandlingen	av	kundernas,	leverantörernas	och	anställdas	personuppgifter.		

	

Dataskyddsombud		

För	MH	Shipping	Concept	är	huvudmannen	dataskyddsombud	och	har	
tillsynsansvaret	för	hanteringen	av	kundernas,	leverantörernas	och	anställdas	
personuppgifter.	Dataskyddsombudet	har	rapporteringsansvar	till	
Datainspektionen	vid	personuppgiftsincidenter.		

	

Personuppgiftsbiträde	

Huvudmannen	behandlar	personuppgifterna	som	blir	ett	så	kallat	
personuppgiftsbiträde.	När	så	behövs	upprättas	ett	personuppgiftsbiträdesavtal.	
I	det	regleras	vad	den	externa	parten	får	göra	med	personuppgifterna	och	att	
ansvaret	ligger	på	huvudmannen	att	ett	korrekt	personuppgiftsbiträdesavtal	
upprättats.		
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Personuppgiftsincident	

En	personuppgiftsincident	är	en	händelse	där	vi	oavsiktligt	förlorat,	ändrat	eller	
delat	med	oss	av	personuppgifter	till	någon	obehörig.	Exempel	på	
personuppgiftsincidenter	är	när	ett	mail	med	integritetskänsliga	personuppgifter	
om	en	anställd	har	skickat	till	fel	person	eller	ett	misstänkt	intrång	skett	i	
exempelvis	mailservern.	När	en	personuppgiftsincident	har	inträffat	skall	
huvudmannen	omgående	informeras	och	incidenten	ska	anmälas	till	
dataskyddsombudet,	som	ansvarar	för	dokumentation	och	eventuell	
rapportering	till	Datainspektionen	(inom	72	timmar	från	att	incidenten	
identifierats).	Vid	behov	informeras	personen	det	berör	om	vad	som	skett	och	
vilka	åtgärder	som	vidtagits.		

	

Dataskydd	i	specifika	IT-system		

Vilka	personuppgifter	hanterar	vi?	

När	vi	analyserat	vilka	personuppgifter	vi	hanterar	så	har	vi	kommit	fram	till	
följande:	adresser,	mail,	namn	och	telefonnummer.	

	

Externa	parter	som	vi	delar	personuppgifter	med:	

Skatteverket,	leverantörer	och	kunder.	


