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Utnämning av dataskyddsombud
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att bemyndiga verkställande direktören att utse dataskyddsombud för bolagets räkning,
att godkänna Annika Berglund Basilier som dataskyddsombud.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning 2016/279/EU (GDPR) att gälla.
Förordningen innebär ett nytt och harmoniserat regelverk för behandlingen av personuppgifter
och ersätter personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).
Enligt den nya förordningen ska vissa personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud.
Bolagen inom koncernen Stockholm Vatten och Avfall är var för sig och gemensamt att anse
som personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom
organisationen och behöver utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att
informera och ge råd åt organisationen om vilka skyldigheter som följer enligt
dataskyddsförordningen och nationell lagstiftning. Dataskyddsombudet ska även fungera som
kontaktperson gentemot Datainspektionen samt de personer vars personuppgifter behandlas
av organisationen.
Förordningen ställer flera krav på vem som kan vara verksamhetens dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet kan vara en anställd person eller en extern konsult. Rollen kan även
innehas av en fysisk person eller en organisation. Det måste dock alltid finnas en namngiven
kontaktperson för funktionen.
Dataskyddsombudet måste ha kunskaper om dataskyddsförordningen och ha en god inblick i
organisationens verksamhet och hur den behandlar personuppgifter. Dataskyddsombudet
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måste även veta hur organisationen behandlar informationsteknik och IT-säkerhet. För att
genomföra förändringar och kunna stötta organisationen i lagefterlevnaden är det också viktigt
att personen har personliga kvalifikationer som passar en förrändringsledare. Det måste även
säkerställas att dataskyddsombudet har en tjänst denna får tillgång till tillräcklig information
och ges tid till dessa uppgifter.
Ett dataskyddsombud måste därtill kunna arbeta självständigt och oberoende utan att bli
påverkad av andra inom organisationen. Det är därför inte lämpligt att personen som utses
sitter i bolagets ledning eftersom detta innebär en klar intressekonflikt.
Annika Berglund Basilier är enhetschef för informationshantering inom koncernen Stockholm
Vatten och Avfall. Enheten ansvarar för informationslagret i bolagens arkitektur och
verksamhetsledningssystem samt samordnar och utvecklar densamma. Enheten ansvarar
också för förvaltning och utveckling av den processorienterade informationsredovisningen. I
det ligger också ansvaret för arkiv och registratur.
Informationshanteringsenheten ansvarar för att ta fram och implementera regelverk för
information- och dokumenthantering samt stödja verksamheten med rutiner gällande
informationshantering. I detta bistår de informationsägare i kartläggningar och klassificering
av information samt säkerställer att informationshanteringen efterlever lagar och förordningar.
Annika har god kännedom om personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen och bedöms
lämplig för rollen som dataskyddsombud i enlighet med de krav som är uppställda enligt
förordningen.
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