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Detta dokument klargör hur KSS identifierar och hanterar personuppgiftsincidenter.
Grunder

KSS åtgärder – ansvarig

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident
som kan innebära risker för människors fri- och
rättigheter. En personuppgiftsincident har inträffat om
uppgifter om uppgifter om en eller flera registrerade
personer har:
• blivit förstörda
• gått förlorade på annat sätt
• kommit i orätta händer.

Gäller: Alla medlemmar och funktionärer i KSS

Det spelar ingen roll om händelsen har skett
oavsiktligt eller med avsikt.
Exempel på personuppgiftsincidenter
• Någon obehörig har fått tillgång till
personuppgifter, till exempel genom slarv.
• Datorer som innehåller personuppgifter har
förlorats eller stulits.
• Någon har olovandes ändrat
personuppgifter.

Upptäckt!
Om du upptäcker något som du tror kan vara en
personuppgiftsincident.
• Din (funktionärs)dator blir stulen
• Utdrag ur KSS medlemsregister hittas på fel
plats.
• Du misstänker att någon har använt ditt
konto på något av KSS system
• ….
Åtgärd
Anmäl snarast till registeransvarig vid KSS via e-post
till register@knss.nu.
Beskriv och ange kontaktuppgifter.

KSS har skyldighet att utan inte senare än 72 timmar Gäller: Registeransvarig, styrelsen
efter att ha fått vetskap om en incident, anmäla
personuppgiftsincidenten till Datainspektionen.
Åtgärd
Mottar anmälan från medlem, leverantör eller annan
om misstänkt personuppgiftsincident.
Anmäler incidenten till Datainspektionen inom 72
timmar från upptäckt/mottagande. Informerar
styrelsen.
Undantag av anmälan: Registeransvarig kan till
styrelsen för beslut föreslå att anmälan ej skall ske –
under förutsättning av att incidenten sannolikt ej
medfört risk för den/de registrerade. Sådant beslut
skall fatts så att 72 timmars gränsen upprätthålls.
Beslut med motiv och beskrivning av det inträffade
skall dokumenteras.
Information till de registrerade.

Gäller: Registeransvarig, styrelsen

I proportion till incidentens bedömda grad skall de
registrerade bli informerade. Information kan
omfatta;
• Tydlig och klar beskrivning av orsaken till
personuppgiftsincidenten.
• Kontaktuppgifter till ansvarig
• Beskrivning av de sannolika
konsekvenserna av

Med skyndsamhet beroende på grad av incident och
möjliga konsekvenser formulera information och
delge denna till berörda. Delgivande kan ske via epost och eller web. Informera styrelsen.
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•

personuppgiftsincidenten.
Beskrivning vad föreningen har gjort, eller
tänker göra, för att hantera
personuppgiftsincidenten.

När en personuppgiftsincident inträffat är det viktigt
att analysera omständigheter och effekter för att ta
fram korrigerande åtgärder såsom rutinförändringar
etc.

Gäller: Registeransvarig, styrelsen, envar som i
någon roll hanterar KSS personuppgifter.
Registeransvarig svarar för att sammanställa analys,
i hög omfattning grundad på underlag från de som i
övrigt hanterar personuppgifter, och ge förslag till
styrelsen om korrigerande åtgärder/rutinförbättringar,
utbildning m.m..
Styrelsen fastställer åtgärder så att risken för en
upprepning av incidenten minimeras

Dokumentation
KSS ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter (även de som inte anmäls till datainspektionen),
inbegripet omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som
vidtagits.
Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden av KSS
anmälningsskyldighet samt ytterligare skyldigheter som följer av anmälan om personuppgiftsincident.
Registeransvarig i samråd med sekreterare svarar för dokumentationens förande och arkivering.
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