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Bakgrund
Dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation, 2016/679) gäller
inom hela EU från och med den 25 maj 2018 och reglerar behandling av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen omfattar principer for behandling och grundläggande begrepp. Det
nya regelverket innebär att Högskolan i Halmstad behöver se över lärosätets behandling av
personuppgifter.
Denna policy börjar gälla den 25 maj 2018 och dess giltighetstid är tillsvidare.

Behandling av personuppgifter vid Högskolan i Halmstad
All behandling av personuppgifter vid Högskolan i Halmstad ska ha en laglig grund och utgå
från Dataskyddsförordningens principer. Utöver principerna ska högskolan som myndighet
även följa det nationella regelverket kring allmän handling och behandla personuppgifter
enligt detta.
Vid högskolan ska ett dataskyddsombud finnas samt en organisation som stödjer och
underlättar lärosätets arbete med att uppfylla regelverket kring behandling av
personuppgifter.
Anställda vid Högskolan i Halmstad ska ha en grundläggande förståelse för de regler som styr
behandling av personuppgifter.
Högskolan ska som stöd för regelefterlevnaden föra ett centralt och uppdaterat register över
personuppgiftsbehandlingar samt ha riktlinjer som uppfyller de krav som principerna
framställer.

Principer
Laglighet, korrekthet och öppenhet
Den registrerades uppgifter ska behandlas skäligt och värdigt på ett lagligt och lättförståeligt
sätt. Behandling av personuppgifter får endast ske om något av villkoren för laglig grund är
uppfyllt.
Ändamålsbegränsning
Personuppgifter ska endast behandlas för det syfte/ändamål de samlats in för och för den tid
som angivits for behandling. Syftet/ändamålet ska vara tydligt.
Uppgiftsminimering
Endast personuppgifter som behövs för att uppfylla syftet/ändamålet får behandlas.
Korrekthet
Pågående personuppgiftsbehandlingar ska vara korrekta och uppdaterade.
Lagringsminimering
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Behandlade personuppgifter ska förvaras enbart så länge det är nödvändigt för ändamålet.
Dock tillåts behandlade personuppgifter lagras under längre perioder för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
integritet och konfidentialitet
För att säkerställa rättssäker personuppgiftsbehandling och skydd mot otillåten behandling
samt förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse ska lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder vidtas.
Ansvarsskyldighet
Personuppgiftsansvarige ansvarar för att myndigheten följer de principerna för behandling av
personuppgifter som framgår av dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig ansvarar för
att påvisa hur myndigheten efterlever principerna.

Grundläggande begrepp
Personuppgiftsansvarig
Högskolan i Halmstad är som myndighet personuppgiftsansvarig för den verksamhet som
bedrivs inom lärosätet. Personuppgiftsansvarig bestämmer ändamål och medel för
behandlingen av personuppgifter och ansvarar for att säkerställa lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder for personuppgiftsbehandlingar.
Personuppgiftsbiträde
Ett personuppgiftsbiträde är en tredje part vilken behandlar personuppgifter för
personuppgiftsansvariges räkning. Förhållandet ska regleras genom ett skriftligt biträdesavtal,
men det är den personuppgiftsansvarige som har det yttersta ansvaret för
personuppgiftsbehandlingen.
Personuppgifter
Varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person är en
personuppgift.
Dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarige ska utse dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska informera och
ge råd om dataskyddsförordningen samt övervaka att förordningen efterlevs men har inget
eget ansvar i händelse av bristande efterlevnad.
Behandlingar
All hantering av personuppgifter i någon form är en behandling i lagens mening. Exempelvis
lagring, insamling, bearbetning, strukturering, användning och spridning.
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