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Styrelsemöte  
 
Plats: Vällanstigen, Falun 
Tid:  18.00-21.30 
 
Närvarande 
Hans Westblad ordförande 
Gunilla Holm Nyberg sekreterare 
Agne Nyberg 
Anki Holmgren 
Ewa-Lisa Hoel 
Marita Danemyr 
Tony Persson 
Agneta Berger 
 
Anmält förhinder 
Amanda Grafström 
 

 
§ 65 Mötets öppnande 

Ordförande Hans Westblad förklarade mötet öppnat. 
 
§ 66 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 67 Val av Justerare  

Ewa-Lisa Hoel valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 68 Föregående protokoll 

Vi gick igenom föregående protokoll. Inga ändringar noterades, varefter protokollet 
lades till handlingarna. 
 

§ 69 Rapporter  Bilaga § 69  

Ordförande: Hans informerade om Lindesnäsmässan den 30 juni och efterlyste intresserade, 
som kan delta vid mässan och visa vad våra raser kan arbeta med. Agneta tror sig kunna 
få ihop några ekipage från sektion södra och Anki lovade försöka hitta intresserade 
spanielägare som kan följa med.  

Kassören: Agne berättade att Studiefrämjande nu ska börja flytta ut sitt material från förrådet. 
Han återkommer när han vet mer. 

Utbildning: Marita har kontaktat Studiefrämjandet angående deltagaranmälningar för 
viltspårskurser som inte har fungerat bra. Hon tog också upp frågan om hur vi ska 
hantera ett ev. överskott från Eva Bodfältskursen. Styrelsen konstaterade att om ett ev. 
överskott uppstår, blir det också en avbetalning på instruktörernas kurskostnad.  

Viltspårsansvarig: Ewa-Lisa berättade att viltspårskassören ska ta ny kontakt med banken för 
att få sin behörighet. Anmälningar till viltspårsprov kommer att dirigeras om från Hans 
och kommissarierna till Viltspårkassören och kommissarierna.  

             Arbetet inför Viltspårmästerskapet flyter på bra.  
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Utställning & Spaniel: Anki berättade att hon har ett samarbete med SKK Dalarna kring 
utställningarna i november. Från spanielgruppen har det kommit önskemål om 
utbildningar och då med jaktlig inriktning.  

Jakt:  Tony berättade att det finns planer på ett rullande schema för vem som arrangerar 
Unghundsderbyt. Styrelsen konstaterade att 2020 är ett år då Dalarna har mycket på 
gång och att det passar oss bättre att arrangera Retrievermästerskapen år 2021. En 
diskussion och ekonomisk kalkyl måste tas fram innan beslut.  
Förslag väcktes om att SSRK Dalarna anordnar Unghundsderbyt 2019. Garpenbergs 
Herrgård har visat intresse för att vi förlägger arrangemanget där.  

Styrelsen beslöt att Dalaavdelningen arrangerar Unghundsderbyt 2019, i Garpenberg. 

 Tony Persson, Agneta Berger, Hans Westblad, Agne Nyberg och några till bildar en 
arbetsgrupp kring Unghundsderbyt. Gruppen uppmanas att skicka någon eller några ner 
till årets Derby, för att på plats få information och inspiration kring arrangemanget.  

Sekreterare: Gunilla berättade att en text kring hur SSRK Dalarna hanterar personuppgifter 
finns utlagd på hemsidan.  

 

§ 70 Rapport från Funktionärsträffen 14-15 maj.  
Anki var med på Utställningsprogrammet och hon berättade att det varit ett mycket 
givande möte. Den nya utställningsansvariga har påbörjat ett nationellt samarbete 
mellan alla utställningsansvariga. 
Ewa-Lisa berättade att det i år var många avdelningar som deltog i viltspårsträffen. 
Tyvärr fortsätter Hs att motsätta sig en förnyelse med en elitsatsning inom 
viltspårsverksamheten. Gruppen fick delta i utbildningen ”Vård i det vilda” och Ewa-Lisa 
konstaterade att detta skulle kunna vara en mycket bra ”vinteraktivitet” för SSRK 
Dalarnas medlemmar. Hon berättade vidare att certifieringsutbildning för 
viltspårsinstruktörer. 
Marita konstaterade att det tyvärr hade varit en ”envägskommunikation” på 
utbildningsmötet. Utbildningsgruppen inom Hs redogjorde för hur de arbetat och hur de 
såg på utbildningsfrågor, men bjöd inte in till erfarenhetsutbyte med de deltagande 
utbildningsansvariga i avdelningarna. Nytt var att man från Hs sida inte ser några hinder 
till att vi ute i avdelningarna arrangerar t.ex. Agilityaktiviteter.  

§ 71 Hemsidan och nytt IT-system 
Hans informerade om att den nya hemsidan och plattformen är igång. Styrelsen 
kommer att få en utbildning kring hur det funkar och hur vi ska jobba med detta. Hans 
berättade vidare att domänen för SSRK Dalarnas hemsida nu ägs av SSRK Dalarna. Vad 
gäller sektion Västerbergslagen, som framfört önskemål om att få en ny, egen hemsida, 
fortsätter Hans diskussionerna med dem om upplägget. 

§ 72 GDPR 2018 
Agne uppgav att han måste upprätta en lista som omfattar personnummer på de 
personer som fått en ersättning på 100 kr eller mer (för att kunna rapportera in till 
skattemyndigheten). Gunilla informerade om att det behöver tillsättas en person som 
ansvarar för GDPR-frågorna och håller ordning på avdelningens personregister m.m. 
Hon presenterade också exempel på de texter som SSRK Dalarna tagit fram vad gäller 
vår hantering av personuppgifter, en ”Registerförteckningsblankett” och en ”Checklista 
GDPR”.     Bilaga § 72 

Styrelsen beslöt att utse Gunilla Holm Nyberg till personuppgiftsadministratör.  
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§ 73 Representantskapsmöte 2-3 juni 2018 
Hans åker ner och han konstaterade att det inte skickats ut någon dagordning än. Några 
specifika frågor att ställa till mötet hade inte styrelsen, men intressant är om HS kassör 
tar upp frågan om hanteringen av ersättningar och hur vi ska förhålla oss till 
skatteverket.  

§ 74 Inköp till Utbildningsverksamheten 
Utbildningsverksamheten har framfört önskemål om att få köpa in apportkastare, 
bollkastare samt 2 skottapporter och ammunition.  

Styrelsen beslöt att utbildningsverksamheten får köpa in den utrustning man efterfrågat.  

 

§ 75 KM i Kuså 
Hans meddelade att arbetet är i fullgång med förberedelserna: Rutorna är fixade, 
sponsorer vidtalade, Hans hälsar välkommen och informerar om vad som gäller, Leif 
Hernefalk är prisutdelare och Anki fixar mat under dagen.  

§ 76 Mottot ” I Dalarna får alla vara med” 
Hans konstaterade att tanken med mottot var att få till ett arbetssätt som siktar till att 
uppnå målet med mottot, att alla tänker kring frågan ”Hur kommer vi dit”.  De som är 
nya i styrelsen har ju inte varit med i diskussionen kring styrelsens nya motto och Agne 
ombads att skicka ut de anteckningar han förde vid arbetsdagen i Bjursås. 

§ 77 Kalendern 
Inget att notera, eftersom vi kommer att få en ny kalender i.o.m. nya IT-systemet.  

§ 78  Apportören 
Manusstopp är den 1 augusti.  Senast den 25 juli vill Gunilla ha in bidrag till Apportören. 

§ 79 Skrivelser 
Inga övriga skrivelser, förutom de redan utskickade Veckobreven från Hs.  

§ 80 Övrigt 
- Marita berättade att det är 3 st. som är intresserade av att gå instruktörsutbildningen. 
Styrelsen välkomnar dem att skicka in sina ansökningar. 
- Hur gör vi med avanmälningar t.ex. på grund av förarens sjukdom?  
Styrelsen diskuterade frågan och kunde konstatera att det i fakturabrev, som 
Studiefrämjandet skickar ut, inte står något om sena avanmälningar/avhopp. Detta är 
något som ska påpekas för Studiefrämjandet, så att de ändrar och skriver in att vid sent 
återbud kommer inte avgiften att betalas tillbaka. Marita tar kontakt med dem och gör 
upp riktlinjer för detta. Riktlinjen är att en anmälan ska vara bindande. Marita 
återkommer med förslag till en tariff i fallande skala, som gäller för återbetalning vid 
sena avbokningar och när det inte längre återbetalas någon del alls av anmälnings-
avgiften (om inte en ersättare kunnat sättas in). I det aktuella fallet får vi lov att be 
studiefrämjandet göra en återbetalning. 
- Anki påminner oss om att fundera ut särskilda Jubileumsaktiviteter. 
- Styrelsen konstaterade att KM kanske borde vara ett arrangemang i avdelningens regi 
och att förslaget om att kunna förlägga KM till Lindesnäsmässan togs upp igen.  

§ 81 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång den 3 juli kl. 18.00, i Studiefrämjandets lokaler i Falun. 

§ 82 Mötets avslutande 
Ordförande tackade ledamöterna och mötet avslutades. 
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Vid protokollet  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gunilla Holm Nyberg, sekr.  
 
 
 
 
Justerat:  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hans Westblad, ordf.    
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ewa-Lisa Hoel, justerare 
 
 
 
 
 
Bilagor 
§ 69 Rapporter 
§ 72 GDPR-dokument 
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Rapporter  Bilaga § 69 
Ordförande 

Plattform – Epost mm 
Denna rullar och går, dock har vi självklart egen utbildning kvar att göra. 
Bifogas ett dokument hur det är uppbyggt.             Bilaga 1 
Vill gärna ha ca 20 minuter på mötet för att beskriva detta och visa. 
 
Hemsida. 
En förhoppning att en annan person växer in i detta men jag har nu fått ”den gamla” nerpackad så nu är 
det klipp o klistra. 
Vill dock INTE bryta innan vår Spånkorgs cup är slutanmält sas. 
 
Jaktmässa i Lindesnäs. 
Jag har varit i Lindesnäs och visat våra raser (delar av dem) i apportering på vatten och land. 
Finns det någon som skulle kunna ”ta detta i år” den 30/6 så är jag jättetacksam. Jag är nämligen 
dubbelbokad och jag kan inte boka bort det andra. 
Jakt/Apportering/Viltspår/Exteriör?? Fritt att välja. 
Uppvisning av ngt slag? Tolling? 
Kanske erbjuda anlagsspår? 
 
Representantskapsmötet 2-3 juni. 
Synpunkter/Åsikter att ta med?? 
Det kommer ett fast program självklart men är det ngt jag skall lyssna mer noga på? 
 
Workingtestdomare. 
Är nu färdig diplomerad Workingtestdomare för arrangemang inom SSRK. 
 
Remiss A-B prov 
Bifogar det som skickades in.           Bilaga2 
 
Utbildning 

4 st träningskvällar retriever är nu genomförda med fullt antal deltagare. 
2 st kurser Heidi Kvan är genomförda- 
Utbildning för instruktörer med Eva Bodfäldt är genomförd. 4 st från Ssrk Dalarna deltog. 
En ny kurs har startats med (just nu) 3 deltagare och hundägare med hund från Ssrk Dalarna. Jag är 
kursledare. Deltagarna bor på serviceboendet som jag arbetat på. 
 
Viltspår har haft krångel med deltagaranmälningar hos Studiefrämjandet. Studiefrämjandet är vidtalade 
och har tagit kontakt med viltspårsinstruktören för att reda upp det hela.  
 
Jag uppmanar alla kursdeltagare att skriva utvärderingar om de kurser de gått. Tyvärr verkar inte 
utvärderings enkäten på hemsidan inte fungera. 
 
*Beslut: 
Utbildning vill köpa in apportkastare och skottapporter. Vi har skjutit bort en apport, som flöt iväg och 
en apport gick sönder i skott. Dessa bör ersättas till instruktören.  
Även mera skott och bollkastare behöver införskaffas. 
 

Viltspår 
Viltspårkasssören har ännu inte fått axess till kontot. 
Spårsäsonger har startat så sakta. 
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Avdelningsuttagningen får 10 deltagare och blir i Bjursås 26 juni. 
 

Utställning 

För Spaniel finns inget att rapportera, bara en undran om spaniel kurs för Helena Lundin?  

För Utställningen, så fick vi dom ansökta datumen för utställningarna 2020 

Ekonomi 
Inget av väsentlig vikt har hänt. 
Förråd inte klart med än. Jag skall få info under veckan. 
 
Lista med personuppgifter inkl. personnummer: 
En lista över de som fått arvode över 100 kr under året måste upprättas, skall rapporteras till 
skatteverket i januari. 
 
Sekreterare 

Texten ang. nya GDPR klar och ligger på hemsidan. Den text som Hans skickade ut som svar när jag 

anmälde oss till KM ska alla som tar en mot en anmälan till kurs/prov eller annat också skicka era 

deltagare/anmälare som svar.    Bilaga 3. 

Jag håller på att samla in uppgifter om alla de listor vi har inom SSRK Dalarna (även sektionernas). Det 

ska sedan göras en Registerförteckning över dessa med en gallringsplan.  

*Beslut: Vem ska vara Personuppgiftsansvarig hos oss? (dvs. föra registerförteckning och allt annat kring 

GDPR) 
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Bilaga 1 

KONTO

Installerat 
konto

Dator 1 Smart telefon 2

Installerat 
konto

Platta 3

Installerat 
konto

Inloggning på webb

Wordfil Excelfil
Kan startas i alla, 

Webb / 
Dator/Telefon etc

Onedrive Dvs att spara ert 
eget arbete i

Sharepoint
Dvs att alla vi inom 
SSRK Dalarna kan 
spara och arbeta 
tillsammans.

Max 5 st

Ingår i ert konto

Alla synkroniseras med varandra
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Tack för din anmälan. 
I enlighet med den lag som kallas GDPR eller Dataskyddsförordningen kommer följande information. 

- I arbetet med att skapa anmälan och resultat för det arrangemang ni anmält er till så sparar vi 

era uppgifter i en databas.  

- Hundens Namn reg ID/Ras/Kön/Födelsedag och ert namn och mail + ev telefonnummer.  

- Dessa uppgifter har vi sedan i arbetet för att om behov uppstår komma i kontakt med er vid 

frågor kring arrangemanget och sedan naturligtvis hantera resultatinformationen antingen via 

mail eller telefon.  

- För att underlätta kommande arrangemang så finns därefter era uppgifter lagrat för att 

underlätta kommande anmälningar.  

- Önskar ni att vi raderar era uppgifter efter arrangemanget får ni självklart höra av er till oss. 

 

 

Här ska namnet på den som ansvarar och kontakt uppgifter stå 
Hans Westblad 
Ordförande SSRK Dalarna 
070-5263105  . 
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  Bilaga § 72 
 

  

Registerförteckning enligt Artikel 30, förordning 2016/679 (EU) 
 
 
Förteckningen upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form och ska på begäran göras 
tillgängligt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). 
 
 

1 Personuppgiftsansvarig – definieras i artikel 4 
  

Namn:                                  
Adress:                                 
Besöksadress:                     
Organisationsnummer:    
Företrädare:                       
 

1.1 Registerförteckning/registrets namn: 

  
 

1.2 Informationsägare: 

  
 

2 Registret/Personuppgiftsbehandlingen 
Uppgifterna avser: 

  
[  ] Uppgifter om ny behandling (nytt register eller liknande som inte upprättats tidigare)  
[  ] Ändring eller tillägg till tidigare behandling (tidigare upprättat register som ändrats) 
      Följande är ändrat/tillagt:_____________________________________________________________________ 
[  ] Radering/makulering (registret eller personuppgiftsbehandlingen har slutförts) 
 

2.1 Var ska personuppgiftsbehandlingen och lagringen ske?  

  
[  ] Hårddisk: [  ] Fast dator   [  ] Bärbar dator   [  ] Extern/flexibel hårddisk 
[  ] USB-minne 
[  ] Molntjänst, ex Google Drive, Dropbox etcetera 
[  ] E-post 
[  ] Manuellt register, ex mapp, pärm 
[  ] Annat, nämligen ____________________________________________________________________________ 
 

 3 Personuppgifterna  
Ange om någon av nedanstående kategorier av personuppgifter behandlas: 

 
 

 
[  ] Namn  
[  ] Adress 
[  ] Postadress 
[  ] Telefonnummer 
[  ] E-post 
[  ] Medlemsnummer 
 

 
[  ] Klubb  
[  ] Personnummer  
[  ] Samordningsnummer 
[  ] Registreringsnummer 
[  ] Ljudfil 
[  ] Bild 
  

 
[  ] Film 
[  ] Kodade namn eller personnummer 
[  ] Anställningsnummer 
[  ] Kundnummer 
[  ] Annat, ange vad:________________________ 
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4 Ändamålet – artikel 5 
Uppge ändamålet/ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Det ska tydligt, detaljerat och specifikt framgå 
vad uppgifterna faktiskt ska användas till och vad som är syftet/ändamålet med att de behandlas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6 
Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: 

 
 
 
 

 
[  ]  Samtycke: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling för ett eller flera specifika 
ändamål                   (samtycket ska vara en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring). 
[  ]  Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket den registrerade är part, eller för 
att vidta  åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (för t ex fakturering, 
kundregister,  kundkonton).    
[  ]        Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den                    
             personuppgiftsansvarige. 
[  ]  Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en  tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades 
intressen eller grundläggande rättigheter och  friheter väger tyngre och kräver skydd, särskilt när den 
registrerade är ett barn.  
 

5.1 Om behandlingen grundar sig på samtycke, finns ett giltigt dokumenterat sådant?  

  
[  ] JA 
[  ] NEJ 
 

5.2 Om behandlingen grundar sig på avtal, finns ett giltigt dokumenterat avtal? 

  
[  ] JA 
[  ] NEJ 
 

5.3 Om behandlingen grundar sig på intresseavvägning, beskriv berättigat intresse. 

  
 
 
 
 

6 Den registrerades rätt till tillgång – artikel 15 
Enligt artikeln har den registrerade rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne 
håller på att behandlas och i så fall få tillgång till dessa.  Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade 
men en kopia av de personuppgifter som är under behandling. 

6.1 Finns rutiner för att manuellt ta fram sådana uppgifter ur registret? 

  
[  ] JA 
[  ]   NEJ 
 

6.2 Finns rutiner för att automatiskt ta fram sådana uppgifter ur registret? 

  
[  ] JA 
[  ]   NEJ 
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6.3 Finns rutiner dokumenterade? 

  
[  ] JA 
[  ]   NEJ 
 

7 Säkerhet i samband med behandlingen – artikel 32 
Vilka åtgärder har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: 

  
[  ] Registret är lösenordskyddat  
[  ] Uppgifterna är avidentifierade eller anonymiserade  
[  ] Händelselogg finns  
[  ] Låsta skåp och dörrar  
[  ] Behörighetsnivån kan delas in i olika kategorier såsom titta, skriva, ändra eller makulera. 
  Vem utdelar behörighet till systemet? 
________________________________________________________  
[  ] Annat, beskriv i så 
fall:_____________________________________________________________________ 
 

8 Gallring  
8.1 Finns rutiner för gallring? 

  
[  ] JA, Om ja, ange vilken person/funktion som fastställer dessa: 
[  ]   NEJ  
 

8.2 Om ja, hur ofta/när gallras uppgifterna? 

  
 
 
 

8.3 Om nej, varför gallras inte uppgifterna? 

  
[  ]        Historik/arkiv 
[  ]        Statistik 
[  ]        Intresseavvägning 
[  ]        Annat, beskriv skäl:_______________________________________________________________________ 
 

8.4 Finns tidsfrister för arkivering/radering? 

  
[  ]         JA, Om ja, ange tidsfrist: 
[  ]         NEJ, Om nej, varför inte: 
 

9 Extern personuppgiftsbehandling 
Utförs behandlingen av personuppgifterna av någon utanför organisationen, det vill säga av någon extern part? 
(Exempelvis samarbetsklubb, SKKs kansli, tryckeri etcetera.) 

  
[  ] JA, Om ja, ange vilken extern part: 
[  ]   NEJ 
 

9.1 Personuppgiftsbiträdesavtal  
Finns Personuppgiftsbiträdesavtal om personuppgifterna behandlas externt? (Observera att detta är ett krav, 
avtal ska finnas.) 

  
[  ] JA 
[  ]   NEJ   
 

 

9.2 Finns det en dedikerad person som ansvarar för att övervaka att personuppgiftsbiträdet behandlar 
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personuppgifter i enlighet med personuppgiftsavtalet? 

  
[  ] JA, Om ja, ange person eller funktion: 
[  ]   NEJ  
 

10 Utlämnande  
Följande mottagare har eller kan komma att erhålla personuppgifter (t ex myndigheter, klubbar, tryckeri, 
samarbetspartners, kommersiella företag): 

  
 
 
 
 
 

11 Inhämtande inom organisationen 
Har uppgifterna inhämtats ifrån annat IT-system inom organisationen? 

  
[  ] JA, Om ja, ange system:  
[  ] NEJ 
[  ] Vet inte, behöver utredas.  
 
 

12 Inhämtande utanför organisationen 
Uppge om uppgifterna har inhämtats ifrån externa parter, till exempel samarbetspartners, IT-leverantörer, SPAR, 
Bisnode eller liknande. 

  
[  ]         JA, Om ja var: 
[  ]         NEJ 
 

13 Information till registrerade 
Har de registrerade informerats om behandlingen av personuppgifter? 
 

  
[  ] JA 
[  ] Muntligt 
[  ] Skriftligt  
[  ] Annat sätt:  
 
 

 
[  ]  NEJ  
[  ] Registreringen är författningsreglerad  
[  ] De registrerade känner redan till att de förekommer i 
registret  
[  ] Annat skäl: 
 
 

14 Övrigt 
Skriv här 

  
 
 
 

Behörig företrädare klubb: 

Datum: 

E-post:  

Telefonnummer:  
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1 
 

Svenska Kennelklubbens personuppgiftsbiträdesavtal 

Parter 
Klubb   Kontaktperson: 
Organisationsnummer  Telefonnummer: 
Adress   Mejladress:    
Postadress    
Nedan: ansvarig 
 
Bolag   Kontaktperson: 
Organisationsnummer  Telefonnummer: 
Adress   Mejladress:    
Postadress      
Nedan: biträdet 
 

 

Syfte 
Personuppgiftsbiträdets tillhandahållande av tjänsten och fullgörande av Avtalet innebär att 
Biträdet behandlar Svenska Kennelklubbens (SKK) personuppgifter i enlighet med vad som 
stadgas i personuppgiftslagen (1998:204) och dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Detta 
avtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 § personuppgiftslagen, såväl som artikel 28 i 
dataskyddsförordningen, som föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Biträdets 
behandling av personuppgifter för Ansvarigs räkning. 
 
Mellan den Ansvarige och Biträdet har även ett avtal avseende tillhandahållande av Tjänsten 

(Tjänsteavtalet) upprättats.  

Tjänsteavtalet är det avtal som reglerar vad Biträdet ska utföra för den Ansvariges räkning. Biträdet 

behandlar personuppgifter i den omfattning som krävs för att uppfylla åtagandena enligt Tjänste-

avtalet.  

 

Definitioner 
I den mån Personuppgiftslagen (1998:204) PUL, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU 

2016/679) Dataskyddsförordningen, innehåller begrepp som motsvarar de som används i detta avtal 

ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med PUL, eller efter den 25 maj 2018, 

Dataskyddsförordningen.  

 

Detta avtal har motsvarande definitioner som återfinns i 3 § PUL och artikel 4 

dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att: 

 

 med personuppgiftsansvarig avses den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter 

 med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning, i enlighet med SKKs instruktioner och villkoren i avtalet  

 med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om 
personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t ex insamling, registrering, 
organisering, lagring, bearbetning, ändring, användning, utlämnande, spridning eller annat  

 


