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1 BAKGRUND

Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam 
lagstiftning (GDPR – General Data Protection Regulation) 
som reglerar hur bland annat organisationer får behandla 
personuppgifter. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PuL) 
från 1998 och Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Koncernledningen i Addnode Group har initierat ett projekt 
som skall stötta bolagen i tillämpningen av GDPR. 

För att säkerställa att Sokigo lever upp till kraven i Data-
skyddsförordningen (GDPR) har Sokigos ledning initierat ett 
verksamhetsprojekt för att vidta nödvändiga förändringar. 
Projektet följs kontinuerligt av bolagets VD och består  
översiktligt av följande:

2 GENERELLT

Utbildning av all personal i tillämpliga delar av GDPR,   
beroende på vilken personalkategori de tillhör och hur de 
därmed kommer i kontakt med personuppgifter.

Uppdatering av våra standardavtal och leveransvillkor så att 
de svarar mot de krav GDPR ställer.

Översyn av vår informationssäkerhetspolicy så att den väl 
matchar GDPR-kraven vad gäller:   

Riktighet - att vi kan lita på att informationen är 
korrekt och inte manipulerad eller förstörd

Konfidentialitet - att endast behöriga personer 
får ta del av den

Tillgänglighet - att den alltid finns när vi   
behöver den 

Spårbarhet - att det går att följa hur och när  
informationen har hanterats och kommunicerats

Incidentrapportering



3 INTERNA SYSTEM
Våra interna system kartläggs efter de direktiv som GDPR 
ställer med motivering av med vilka skäl vi hanterar person-
uppgifter och hur länge. Vi kommer också att uppdatera och 
rensa bort personuppgifter så att de uppfyller kraven från 
GDPR. Personuppgiftbiträdesavtal kommer att tecknas för 
de underkonsulter som kan tänkas få tillgång till personupp-
gifter i våra interna system.

4 VÅRA KONSULTER

För att våra konsulter som kommer i kontakt med våra kun-
ders personuppgifter skall kunna genomföra sina uppdrag 
(support, installation felsökning etc.) kommer Personupp-
giftbiträdesavtal att tecknas*. 

I de fall vi använder underkonsulter kommer Personuppgifts-
underbiträdes avtal att tecknas för godkännande av kund.

Vi kommer att i enlighet med GDPR föra register över den 
behandling av personuppgifter som utförs för respektive 
kund.

Alla våra konsulter som kommer i kontakt med våra kunders 
personuppgifter kommer utbildas i vilka rutiner som gäller. 

*Vi kommer tidigt under våren skicka ut förslag på Person-
uppgiftavtal till alla våra kunder. Dessa avtal måste vara på 
plats senast den 25 maj för att vi skall kunna utföra uppdrag 
där vi får åtkomst till kunds personuppgifter.

5 TILLHANDAHÅLLNA SYSTEM OCH     
 MOLNTJÄNSTER

För de system och molntjänster med personuppgifter vi till-
handahåller är grundregeln att kunden är personuppgiftsan-
svarig. Sokigo är dock mycket angelägna om att våra system 
i möjligast mån underlättar för våra kunder att följa GDPR.

Våra produktchefer, produktägare och utvecklingschefer 
utbildas och arbetar med detta och resultatet kommer att 
synas i våra produkter.


