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Delegationsordning enligt GDPR 

 

Nr Ärenden – GDPR Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut att ta ut en 
avgift eller vägra att 
tillmötesgå begäran om 
begäranden är 
uppenbart ogrundade 
eller orimliga enligt art. 
12.5 GDPR  

Art 12.5 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

 

2 Beslut om utlämnande 
av registerutdrag samt 
beslut att avvisa 
begäran om 
registerutdrag enligt 
art. 15 GDPR  

Art 15 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

 

3 Beslut om den 
registrerades rätt till 
rättelse enligt art. 16 
GDPR 

Art 16 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

 

4 Beslut om den 
registrerades rätt till 
radering enligt art. 17 
GDPR 

Art 17 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.  

Ange besvärshänvisning. 
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Nr Ärenden – GDPR Lagrum Delegat Kommentar 

5 Beslut om den 
registrerades rätt till 
begränsning av 
behandling enligt art. 
18 GDPR 

Art 18 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

 

6 Beslut om 
underrättelse till tredje 
man om rättelse eller 
radering av 
personuppgifter eller 
begränsning av 
behandling enligt art. 
19 GDPR 

Art 19 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

 

 

7 Beslut om den 
registrerades rätt till 
dataportabilitet enligt 
art. 20 GDPR 

(Registrerad ska ha rätt 
att få ut personupp-
gifter om sig själv som 
denne lämnat till PUA  
på strukturerat sätt och 
har rätt att överföra 
dessa uppgifter till en 
annan PUA utan att 
den förstnämnda PUA 
hindrar detta) 

Art 20 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

 

8 Beslut med anledning 
av den registrerades 
rätt att göra 
invändningar enligt art. 
21 GDPR 

Art 21 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 
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Nr Ärenden – GDPR Lagrum Delegat Kommentar 

9 Ingå personuppgifts-
biträdesavtal inklusive 
instruktioner 

Art 28 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef  

Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

10 Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident 
samt upprätta anmälan 
och dokumentation 
enligt art 33 GDPR 

 

 

Art 33 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Anmälan ska göras till 
Datainspektionen senast 
72 timmar efter att 
myndigheten fick 
kännedom om incidenten.  

Samråd med 
dataskyddsombud innan 
anmälan. 

Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

 

11 Fastställa 
konsekvensbedömning 
avseende dataskydd 
enligt art 35, 1-3 GDPR 

Art 35 
GDPR 

Berörd chef 

Förvaltningschef 

Samråd med 
dataskyddsombud innan 
konsekvensbedömning 
fastställs. 

Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

 

12 Utse dataskyddsombud 
för nämnden enligt art 
37 GDPR 

Art 37 
GDPR 

Förvaltningschef Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
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Löpande verksamhet enligt GDPR – fördela ut arbetsuppgifterna 

 

1 Fastställa ändamål 
med behandling av 
personuppgifter enligt 
art 5.b GDPR 

 

Art 5 
GDPR 

Anställd inom 
nämnden, t ex berörd 
chef eller 
systemförvaltare 

Verkställighet - 
behöver ej anmälas till 
nämnd. 

2 Fastställa laglig grund 
för behandling av 
personuppgifter enligt 
art 6 GDPR 

 

Art 6 
GDPR 

Anställd inom 
nämnden, t ex berörd 
chef eller 
systemförvaltare 

Verkställighet - 
behöver ej anmälas till 
nämnd. 

3 Fastställa att 
behandling av särskilda 
kategorier av 
personuppgifter 
(känsliga) är tillåten 
enligt något av de 
undantagen som finns i 
art 9 GDPR  

 

Art 9 
GDPR 

Anställd inom 
nämnden, t ex berörd 
chef, informations-
säkerhetsansvarig 
eller systemförvaltare 

Verkställighet - 
behöver ej anmälas till 
nämnd. 

4 Beslut om att begära 
att ytterligare 
information 
tillhandahålls som är 
nödvändig för att 
bekräfta den 
registrerades identitet 
enligt art 12.6 GDPR 

 

Art 12.6 
GDPR 

Anställd inom 
nämnden, t ex berörd 
chef eller 
systemförvaltare 

Verkställighet - 
behöver ej anmälas till 
nämnd. 

5 Föra register över 
personuppgifts-
behandlingar enligt art 
30 GDPR 

 

Art 30 
GDPR 

Anställd inom 
nämnden, t ex berörd 
chef eller 
systemförvaltare 

Verkställighet - 
behöver ej anmälas till 
nämnd 

6 Informera den 
registrerade om en 
personuppgiftsincident
enligt art 34 GDPR 

 

Art 34 
GDPR 

Anställd inom 
nämnden, t ex berörd 
chef eller 
systemförvaltare 

Verkställighet - 
behöver ej anmälas till 
nämnd. 

 


