DANDERYDS KOMMUN

Rapport
Datum

Dataskyddsombud

2018-11-05

1 (3)
Diarienummer

KS 2018/0393

Årsrapport till
personuppgiftsansvarig för
året 2018
Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN

Rapport

2 (3)

Datum

Dataskyddsombud

2018-11-05

Diarienummer

KS 2018/0393

Inledning

I Dataskyddsförordningen stadgas att personuppgiftsansvariga har en
skyldighet att se till att lagstiftningen efterlevs. I Danderyds kommun är
nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga, utskott och
kommunfullmäktige är det inte.
Den här rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram statistik
som personuppgiftsansvarig behöver känna till. För mer information om hur
dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och operativt i kommunen hänvisas till
tjänstemannaorganisationen 1.

Statistik

Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Dokumenteras personuppgiftsbehandlingen i en
förteckning?

Ja

1

Har några personuppgiftsincidenter (PUI) skett?

Nej

-

Har någon PUI anmälts till Datainspektionen?

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet granskat nämnden?

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten ”Rätt till information” Ja
från verksamhet inom nämndens
personuppgiftsansvar?

1

Har nämnden utdömts administrativa
sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

Kommentar till statistik

Alla siffror i statistiktabellen bygger på det som tjänstemannaorganisationen
meddelar dataskyddsombudet, samt det som dataskyddsombudet upptäcker
via granskning.
Förteckning
Fastighetsnämnden har en förteckning över personuppgiftsbehandling som
beskriver de behandlingar som sker inom nämndens personuppgiftsansvar.
Tjänstemannaorganisationen ansvarar för att hålla förteckningen aktuell.

1

Fastställd och beslutad av kommundirektör 2018-05-02, KS 2018/0205.
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Personuppgiftsincidenter
Sedan den 25 maj 2018 har inga incidenter skett inom fastighetsnämndens
personuppgiftsansvar.
Samtliga incidenter utreds och dokumenteras av dataskyddsombudet i
samarbete med berörda anställda.
Tillsyn och granskning
Varken Datainspektionen eller kommunens dataskyddsombud har
genomfört någon tillsyn/granskning av fastighetsnämnden under 2018.
Rätt till information
En begäran om rätt till information, så kallat registerutdrag, har gjorts inom
fastighetsnämndens verksamhetsområde.
Administrativa sanktionsavgifter och skadestånd
Fastighetsnämnden har inte ålagts att betala några administrativa
sanktionsavgifter till Datainspektionen. Det har inte heller förekommit
skadeståndskrav från registrerade.
Skillnader från tidigare år

2018 är första året den här rapporten tas fram, vilket innebär att det inte
finns någonting att jämföra med från tidigare år.

Dataskyddsombudets översiktliga planering för år
2019

Kommande år kommer dataskyddsombudet att påbörja sina granskningar.
En detaljerad plan för detta är under arbete. Granskningsrapporterna
kommer att tilldelas tjänstemannaorganisationen och
personuppgiftsansvariga.
Utbildningsinsatserna kommer att fortgå för alla anställda, grundläggande
såväl som verksamhetsspecialiserad.
Information om personuppgiftsansvar kommer att tilldelas alla
förtroendevalda.

