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EU:s nya dataskyddsförordning heter General Data Protection Regulation, 
GDPR, som trädde i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR påverkar företag på många olika sätt, men främst innebär det 
hårdare krav på hantering av personuppgifter. I den här utbildningen får du 
grundläggande kunskap i hur GDPR kommer att påverka just er verksamhet 
och vilka åtgärder ni behöver vidta.

GDPR kommer att ställa krav på nya rutiner och processer för en säker 
hantering av register, samt på att det finns någon som är ansvarig på 
ledningsnivå. Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla 
organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig 
och känslig information om anställda, kunder, kandidater, medlemsregister med 
mera.

Utbildningen kan endast ses som ett dokument för inspiration. Roi Rekrytering 
och Rekryteringsakademin tar ej ansvar för förändringar i förordningen eller på 
Datainspektionens hemsida.

Utbildningen kan endast ses som ett dokument för inspiration. Roi Rekrytering 
och Rekryteringsakademin tar ej ansvar för förändringar i förordningen eller på 
Datainspektionens hemsida.

1. Introduktion
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Det nya regelverket GDPR är en utökad version av PUL – 
Personuppgiftslagen.

I den här utbildningen kommer du att lära dig vad GDPR står för och hur det 
påverkar din organisation både internt och externt med fokus på rekrytering 
och kandidathantering.

Det är dock viktigt att ta med sig att denna utbildning erbjuder riktlinjer 
kopplat till hur GDPR tolkas och kan inte användas till grund för stämning 
eller liknande. Det är även viktigt att tänka på att alla riktlinjer inte är på 
plats. Mycket hamnar inom ett så kallat tolkningsområde, vilket betyder att vi 
endast kommer att veta med säkerhet hur lagen kan tolkas efter maj 2018.

Utbildningen kan endast ses som ett dokument för inspiration. Roi 
Rekrytering och Rekryteringsakademin tar ej ansvar för förändringar i 
förordningen eller på Datainspektionens hemsida.

Källor:

Datainspektionen 1 http://www.datainspektionen.se/

EU:s allmänna dataskyddsförordning

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid

Bakgrunden till GDPR
PUL, eller Personuppgiftslagen som den heter, är en svensk lag och 
implementerades av EU 1998.

Personuppgiftslagen (PUL) innehåller regler som ska skydda människor mot 
att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället – det vill säga 
för både företag och offentlig verksamhet. Det finns dock några undantag då 
PUL inte gäller, till exempel vid behandling av personuppgifter som en fysisk 

http://www.datainspektionen.se/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid
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person utför i en verksamhet av rent privat natur. Exempel är privatpersoners 
ord- och textbehandling, privat korrespondens med e-post med mera.

De allra flesta bestämmelserna i Personuppgiftslagen behöver inte tillämpas 
när man behandlar personuppgifter i ett ostrukturerat material, till exempel 
i löpande text som en blogg, artikel eller liknande. Det är tillåtet under 
förutsättning att man inte kränker personen ifråga.

Varför ändrar man PUL till GDPR?

Bristen på förtroende för de gamla dataskyddsreglerna höll tillbaka den 
digitala ekonomin. En undersökning som är genomförd av Datainspektionen 
visar att endast 15% av alla människor känner att de har fullständig kontroll 
över den information som de lämnar ifrån sig på internet.

Vad är GDPR
Bakgrunden till den nya lagen är att EU-medborgare riskerar att förlora 
kontrollen över sina personuppgifter i takt med att internet, sociala nätverk 
och big data används i allt högre utsträckning.

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga regler för hela EU för att 
skydda medborgarnas rättigheter till sina egna uppgifter, samt att underlätta 
för företag som verkar i EU. Dock är det mer som ligger bakom förändringen 
och mycket av detta är kopplat till att olika länder agerar olika idag när det 
gäller hantering av personuppgifter. Att gå från det vi i Sverige känner som 
PUL till GDPR innebär att vi går från ett EU-direktiv (som PUL är), vilket 
betyder att länderna själva har tolkat direktivet till nationell lag, till en EU-
förordning som är direkt implementerbar – det vill säga att den ersätter all 
tidigare nationell lagstiftning. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 
reglerar hur företag och organisationer ska behandla känsliga personuppgifter 
och cybersäkerhet.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen, 
PUL, från 1998 och påverkar de flesta företag, kommuner och myndigheter i 
Sverige på ett mycket genomgripande sätt.

Kort och gott kan man säga att GDPR innebär att alla som hanterar 
personuppgifter av något slag kommer att behöva se över hur de arbetar med 
detta, vilka system som finns och om dessa uppfyller kraven på hantering och 
säkerhet, samt hur insamling av personuppgifter går till.
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Sammanfattning
Kort och gott kan man säga att GDPR är som PUL, fast på riktigt.

PUL har sedan start fungerat som en vägledande beskrivning där det 
funnits en del kryphål, en del tolkningsfrihet och även olikheter beroende 
på vilket land man är aktiv i. Så är det inte med GDPR – nu är kryphålen 
och tolkningsfriheten mer begränsande. Dessutom är det en förordning 
vilket innebär att samma regler gäller i samtliga EU-länder. GDPR innebär 
påtagliga sanktioner om man inte påvisar dokumentation på att man följer 
förordningen.

Dock ska vi vara lite sunda i vårt tänk – världen kommer inte att gå under 
efter den 25:e maj 2018, som man i många fall kan ledas att tro. Det handlar 
kort och gott om att få koll på hur man hanterar personuppgifter och vilka 
system man har.

Den här utbildningen hjälper dig med just det – få koll på GDPR och 
förhoppningsvis hjälper den dig i hur du på enklaste sätt kommer igång med 
din GDPR-säkrade rekrytering.
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Introduktion
För att komma igång med GDPR så gäller det först att vi har koll på det 
GDPR i grunden handlar om, nämligen de uppgifter vi lämnar ifrån oss om 
oss själva.

GDPR handlar om våra personuppgifter, det vill säga den information som 
kan användas för att identifiera oss på något sätt som individer. Den andra 
viktiga delen i GDPR är behandlingen av den information som vi lämnar ifrån 
oss till någon annan. Den är i och med GDPR högst reglerad. I detta avsnitt 
kommer vi att titta närmre på just vad en personuppgift är och behandlingen 
av en sådan.

Vad är en personuppgift?
All information som indirekt eller direkt kan identifiera en person som är i 
livet är en personuppgift.

Detta gäller även en kombination av uppgifter, till exempel ett förnamn, som 
i sig inte är identifierbart med en individ, kan bli en personuppgift om det är 
kopplat till ett företag. Exempelvis: ”Jenny på Roi Rekrytering” kan bli en 
personuppgift om det endast finns en person på företaget som heter Jenny. 
I det här fallet kan man koppla uppgifterna till en individ på företaget och 
därmed blir det en personuppgift.

En personuppgift kan vara bilder, foton och ljudupptagningar på individer 
som behandlats trots om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och 
olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som 
personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Enligt Artikel 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning

Här beskrivs en personuppgift som följande: ”Varje upplysning som avser 
en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), 
varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt 
kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, 
ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer 
eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.”

3. GDPR - Personuppgifter
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Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av en personuppgift kan uppfattas som ett vagt begrepp.

För att göra det så enkelt som möjligt innebär en behandling av personuppgifter 
hantering av uppgifter, till exempel insamling eller registrering när en kandidat 
söker en tjänst.

Enligt Artikel 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning

Här beskrivs behandling av personuppgifter som följande: ”En åtgärd eller 
kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar 
av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, 
begränsning, radering eller förstöring.”

Sammanfattning – behandling av personuppgifter
Arbetar man med personuppgifter, vilket de flesta företag gör idag, så bör man 
tänka på vissa saker kopplat till GDPR.

• Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen och det ska vara tydligt 
varför man gör den. Ska du samla in uppgifter till en rekrytering får dessa 
uppgifter endast användas till denna rekryteringen och det ska vara tydligt 
för kandidaten att det är en rekrytering till ett givet jobb. Detta är det som 
kallas för ändamålsbegränsning.

• Man ska arbeta efter principen uppgiftsminimering vilket betyder att man 
inte bör samla in mer information än vad man behöver för ändamålet. 
Ett exempel här som kan vara kopplat till en rekrytering, är att man 
begär att kandidaten ska fylla i sitt födelseår när detta inte är relevant för 
rekryteringen.

• Man får inte spara uppgifter länge än nödvändigt. Detta kallas för 
lagringsminimering och betyder att man inte får spara Cv:n i en stor 
CVdatabas för framtida rekryteringar.

• Man behöver även säkerställa att man har ett system som är säkert och 
som förhindrar spridning av information, till exempel ett GDPR-säkrat 
rekryteringsverktyg.
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Vad är en personuppgiftsansvarig?

En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen med, och medlen för, behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel 
aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar 
personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska 
behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

Vad är ett personuppgiftsbiträde?

Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller 
ett webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna 
organisationen.

Vilka rättigheter har individen?

GDPR innebär att individen får mer insyn i vilken information ett företag 
har om denne och individen har även vissa rättigheter kopplat till sina egna 
uppgifter såsom:

• Rätt till information och insyn i vilka uppgifter som företaget har och hur 
de används samt i vilket syfte de samlades in till att börja med.

• Rätt till rättelse, vilket betyder att individen enkelt ska kunna ändra sina 
uppgifter eller uppdatera dessa.

• Rätt att bli raderad/bortglömd, vilket betyder att man efter detta inte ska 
kunna spåra upp individen i systemen igen.

• Rätt till begränsning av behandling, vilket betyder att individen kan 
avgränsa vad dennes uppgifter får användas till.

• Rätt till dataportabilitet, vilket betyder att individen har rätt att få ut och 
använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social 
medietjänst. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att 
underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

• Rätt att göra invändningar, vilket betyder att individen själv får styra över 
vad dennes uppgifter används till.

• Rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande. Det 
betyder att individen alltid har rätt att ifrågasätta ett beslut som den har 
påverkats av när det har skett automatiskt. Det kan till exempel vara ett 
nekande besked i en rekryteringsprocess via internet utan personlig kontakt.
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Skyldigheter kopplat till GDPR
Företag har en skyldighet att implementera lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att kunna säkerställa och påvisa att hantering av 
personuppgifter utförs i enlighet med GDPR.

Detta betyder att företagen har en ansvarsskyldighet att:

• kunna tillmötesgå individens rättigheter.

• Integrity by Design and Default (mer om detta i kommande avsnitt).

• kunna uppvisa register över behandlingar.

• om företaget hanterar stora mängder av känslig information ska det finnas 
ett personuppgiftsbiträde på plats.

Sammfattning
GDPR innebär tydligare krav kopplat till behandling av personuppgifter samt 
vad som faktiskt är en personuppgift.

Det innebär även att makten över uppgifterna flyttas över till individen på ett 
tydligare sätt än vad PUL inneburit.

Företag behöver säkra upp hur hantering av uppgifter fungerar och vem som 
är ansvarig och det finns olika roller inom detta. Ett personuppgiftsbiträde 
är den som behandlar personuppgifter för till exempel ett företag eller en 
organisation.

En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålet med, och medlen för, behandlingen av personuppgifter. 
GDPR innebär även att individen har större rättigheter kring insyn och 
hantering av dennes uppgifter.
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Introduktion
I det här avsnittet kommer vi att ta upp Privacy by design and by default eller 
på ren svenska: “inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Privacy by default och Privacy by Design betyder att man ska ha datasäkerhet 
som standard och ha GDPR som grundtanke när man behandlar 
personuppgifter, både i existerande system och nya system som skapas. Man 
behöver även säkra upp att systemen som hanterar personuppgifter är säkra 
och trygga så långt det går. Företag behöver även ha dokumentation på hur 
detta är gjort, ifall det skulle komma en granskning.

Privacy by design and by default
Definitionen beskrivs i dataskyddsförordningen, artikel 25, och översätts på 
svenska till “inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vad betyder då 
detta egentligen?

Inbyggt dataskydd, Privacy by design, innebär att man tar hänsyn till 
integritetsskyddsreglerna redan när man utformar IT-system och rutiner. Man 
ska med andra ord ha detta som grund redan i designfasen när man startar 
upp ett projekt.

Kravet på dataskydd som standard, Privacy by default, innebär att man vid 
uppstartskedet bestämmer vilka uppgifter som är nödvändiga för den aktuella 
insamlingen. Det innebär att man inte tar in information om en individ som 
inte kan kopplas direkt till syftet med insamlingen.

Nedan kan du fördjupa dina kunskaper inom både Privacy by design och 
Privacy by default.

Privacy by design
Den personuppgiftsansvariga organisationen är skyldig att upprätta tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, 
samt att ha ett system där informationen lagras som uppfyller de kriterier som 
är framtagna genom GDPR.

4. GDPR - Hur bör man tänka?
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Privacy by design innebär att systemet som behandlar personuppgifter ska 
vara utformat så att exempelvis mängden personuppgifter minimeras och 
namn pseudonymiseras när information inte längre är aktuell. Man ska kunna 
anonymisera en kandidat så att denne inte längre går att identifiera när dennes 
data inte längre är aktuell för den givna processen.

Organisationer som hanterar en stor mängd av känslig information behöver 
även ha ett dataskyddsombud på plats. Vi kommer senare i denna utbildning 
att gå in mer på dennes roll.

Privacy by default
Privacy by default är nästan enklare att förstå med den svenska termen 
dataskydd som standard. Det handlar om att enbart registrera de 
personuppgifter som krävs för den specifika behandlingens syfte. Man får 
alltså inte samla in allt möjligt som man tror att man kanske i framtiden har 
behov av.

Privacy by default tillämpas bland annat på mängden personuppgifter som 
samlas in, behandlingens omfattning, hur länge uppgifterna sparas, samt 
åtkomst till uppgifterna. Det är mycket viktigt att en standard upprättas så 
att personuppgifter inte görs tillgängliga utan den registrerades godkännande. 
Det kan gälla på plattformar där man har registrerat namn, födelsedatum 
och annan personlig information, som vid ansökningsförfarandet i en 
rekryteringsprocess.

Säkerheten för personuppgifter
GDPR innebär även ett utökat krav på säkerheten kopplat till personuppgifter 
– kort och gott hur dessa hanteras och förvaras för att förhindra intrång och 
missbruk.

De företag som behandlar personuppgifter måste se till att ha en lämplig 
säkerhetsnivå för uppgifterna, både tekniskt och organisatoriskt. Lämplighet 
är i mångt och mycket en definitionsfråga. Här bör man bland annat se 
till riskerna med behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlas, de 
tekniska möjligheter som finns samt på kostnaderna.

Hanterar företaget stora mängder känsliga uppgifter så som etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiösa åsikter eller uppgifter om hälsa och ekonomi så ökar 
kraven på säkerhetsnivån.
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De system som hanterar personuppgifter bör kunna hantera pseudonymisering 
och kryptering av personuppgifter för att säkra upp att man minskar risken att 
dessa missbrukas.

Pseudonymiserade personuppgifter innebär att uppgifter inte kan kopplas till 
en specifik individ utan att man använder kompletterande information, till 
exempel ett förnamn och ett efternamn. Anna säger inte så mycket, inte heller 
Andersson, men Anna Andersson betraktas som en personuppgift.

Den kompletterande informationen måste förvaras tekniskt och 
organisatoriskt avskilt från varandra så att personuppgifterna inte kan 
hänföras till en person.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet och dennes roll är 
att säkra upp att företaget efterlever GDPR-regelverket och skapar en 
medvetenhet kring det i organisationen.

Alla behöver dock inte ha ett dataskyddsombud på plats, utan endast de 
företag som behandlar en stor mängd personuppgifter som anses vara av 
känslig art, journaler, ekonomisk information eller liknande, måste utse ett 
dataskyddsombud.

Ombudets ansvar är att säkra upp att GDPR följs inom företaget. Detta kan 
göras genom att utföra kontroller eller liknande. Dataskyddsombudet ska 
även agera kontaktperson mot tillsynsmyndigheten och de registrerade. Den 
på företaget som tar sig an denna roll ska vara insatt i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandling och ha en självständig roll i förhållande till ledn 
ingen. Det får alltså inte vara en VD eller en chef. Denna person kan vara 
anställd av företaget men det går även bra att anlita någon utanför företaget 
som tar sig an denna uppgift.

Det ligger på dataskyddsombudet att rapportera in dataintrång och/
eller incidenter ifall detta skulle ske. Inrapporteringen ska vara 
Dataskyddsinspektionen tillhanda inom 72 timmar, även den eller de berörda 
av intrånget ska informeras.

Hanterar man inte stora mängder av känslig information inom företaget 
behöver man inte ha ett dataskyddsombud. Det räcker med att man utser en 
ansvarig som säkrar upp att GDPR följs, men detta behövs inte göras officiellt.
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Överföring av data till tredje land
En del av GDPR är överföring av data till tredje land vilket omfattar 
överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (s k 
tredjelandsöverföring). För detta finns det särskilda regler.

Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater har ett 
likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även 
EESländerna. Därför kan personuppgifter föras över fritt inom detta område 
utan begränsningar.

På EU-nivå pågår ett arbete med att ta fram vägledningar om olika 
bestämmelser i dataskyddsförordningen, bland annat om överföring till länder 
utanför EU/EESområdet. För mer information kring detta rekommenderar vi 
att man läser mer på Dataskyddsinspektionens hemsida.

Sanktioner
PUL som vi i Sverige har haft sedan 1998 har generellt sett inte medfört några 
större sanktioner vid lagbrott.

Det är troligen därför som GDPR medför stora sanktioner om man inte 
följer förordningen. Bryter man mot GDPR kan det kosta mycket pengar för 
företaget, upp till 4 procent av moderbolagets globala omsättning eller 10–20 
miljoner kronor. Det beror givetvis helt och hållet på vad man bryter mot 
och varför, men dessa sanktioner är troligen framtagna för att påvisa att man 
menar allvar.

Sammanfattning
Hur påverkar det företag i stort?

Beroende på typ av verksamhet kommer företag att påverkas olika av GDPR. 
Det som kommer att gälla alla företag och organisationer, och som är de 
största skillnaderna jämfört med PUL är:

• Alla personer ska enkelt få tillgång till sina egna uppgifter på ett enkelt 
sätt. Det betyder att företaget på ett smidigt och snabbt sätt ska informera 
en person om vilka uppgifter man har på denne och i vilket syfte.
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• Tydligare krav på hur personuppgifter samlas in och det ska finnas ett 
tydligt samtycke. Det är inte längre acceptabelt att samla in uppgifter på 
en person och sedan ha fyra A4-sidor med villkor kring hur dessa hanteras 
och vilka som tar del av dem. Det måste vara tydligt varför man samlar in 
uppgifterna och hur dessa kommer att användas och vilka som kommer att 
ta del av dem. Med vikt på tydlighet – individen ska snabbt kunna bilda sig 
en uppfattning innan denne registrerar sina uppgifter.

• Personer ska kunna få sina uppgifter flyttade från en organisation till en 
annan. Personer ska kunna få sina uppgifter borttagna och glömda. Detta 
innebär att företaget måste erbjuda system som kan ta bort en individ helt 
(även från backups och liknande) så att det inte längre går att spåra en 
individ i systemen. Det kommer primärt att påverka större företag som 
Google och liknande, men det kan även bli aktuellt i rekryteringsprocesser 
där man tidigare har sett att en kandidat varit involverad i en annan 
process.

• Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 
timmar till Dataskyddsinspektionen från det att intrånget upptäckts och 
detta görs av företagets dataskyddsombud.
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5. GDPR och rekrytering

Introduktion
Rekryteringsprocessen i stort påverkas inte nämnvärt av GDPR, det är dock 
vissa saker man måste säkra upp innan man startar.

I början av denna utbildningen tog vi upp hur företag påverkas på olika sätt 
av GDPR. I detta avsnittet kommer vi att gå igenom hur GDPR påverkar 
rekryteringsprocessen.

Alla ska enkelt få tillgång till sina uppgifter
Grundläggande är att när en kandidat sökt en tjänst ska denne kunna se vilka 
uppgifter denne har sökt med.

Detta kan ske via en bekräftelse på e-post eller liknande. Det betyder att det 
som många har ansett vara en hygienfaktor (bekräftelse på en ansökan via 
e-post) nu har blivit ett krav.

Det är stor vikt på enkelhet i GDPR och hur detta ska tolkas kan givetvis 
variera beroende på situation och organisation. Det finns en otydlighet i vad 
som definieras som enkelt, men detta kommer säkerligen att utrönas av ”worst 
practice” efter maj 2018.

Det man dock kan vara säker på är att en kandidat, på begäran, ska kunna 
få ut samtlig information som företaget har på denne. Informationen kan 
delges via e-post eller liknande och ska vara enkel att tolka, det innebär att 
informationen inte får vara krypterad på något vis.

Tydligare krav på insamling av uppgifter och samtycke
I själva ansökningsförfarandet ska det vara tydligt av vilken anledning som 
man ger ut sina uppgifter – att man söker ett givet jobb.

Det är även viktigt att informera om hur uppgifterna kommer att hanteras, 
hur länge de kommer att sparas och i vilket syfte (en rekryteringsprocess 
eller annat). Detta görs enklast genom att ha villkor som kandidaten måste 
godkänna. Dessa villkor får dock inte vara långa eller omfattande utan 
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måste vara skrivna med ett enkelt språkbruk och vara lättförståeliga för 
gemene man. Det måste även tydligt framgå vilka som kommer att ta del av 
uppgifterna. Företaget och eventuellt en tredje part? I så fall vem och varför?

Ett tydligt samtycke är av största vikt. Det ska i själva ansökningsförfarandet 
vara tydligt för kandidaten var denne hittar villkoren och vad det är denne 
godkänner genom att aktivt fylla i en tydlig ruta eller knapp om att denne 
godkänner villkoren.

Tydlighet och enkelhet är nyckelorden och om du är osäker på om det är 
tydligt nog så är det troligen inte det.

Personuppgiftshantering
Berörda personer ska kunna få sina uppgifter flyttade från en organisation till 
en annan.

I relation till rekrytering betyder denna formulering att en kandidat kan be ett 
företag att flytta dennes ansökan till ett annat företag. I praktiken innebär det 
att företaget som hanterar personuppgifterna ska kunna skicka uppgifterna 
i ett exporterbart format som stöds av andra system så som XML eller 
liknande.

Berörda personer kan få sina uppgifter borttagna och/eller glömda.

Detta är en stor och omfattande förändring i förhållande till PUL. Att bli 
glömd kommer att bli en rättighet från och med maj 2018. Att bli glömd 
innebär att man inte på något sätt får ha information kring kandidaten efter 
det att denne önskat att bli glömd. Det betyder att all information kopplad till 
kandidaten ska raderas på samtliga ställen, inkluderat backupper. Har man till 
exempel tagit emot en ansökan via e-post räcker det inte med att man raderar 
ansökningsmailet. Man måste även säkra upp att man har rensat borttagna 
mail hos mailleverantören så att det inte går att återställa informationen. Man 
måste också gå igenom samtliga system så att alla spår förvinner. Detta gäller 
gamla mailkonversationer, utskrifter med mera.

Det här kan tyckas omständligt, men det behöver det inte vara om man 
använder sig av ett rekryteringsverktyg som är GDPR-säkrat. Om det skulle 
inträffa att en kandidat vill bli glömd så finns all dokumentation på denne i 
verktyget och kan enkelt raderas med några få knapptryck.
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I och med GDPR:s intåg kommer det således att bli näst intill omöjligt att följa 
lagen om man hanterar en rekryteringsprocess utan ett system och tar emot 
ansökningar via e-post.

Incident
Organisationer som har drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 
timmar.

Detta är en relativt enkel förändring, även om det ställer krav på företaget. 
Använder ni er av ett rekryteringsverktyg, som levererats av en tredje part, så 
ligger ansvaret hos leverantören och genom ett dataskyddsbiträdesavtal säkrar 
ni upp att leverantören tar sitt ansvar. Skulle det ske ett intrång ligger det på 
leverantörens dataskyddsombud att rapportera in detta till Datainspektionen, 
samt er som kund, och i samråd informera den berörda kandidaten.

Sammanfattning
Eftersom kandidater får större kontroll över sina uppgifter innebär detta 
sammanfattat att ni ska ge kandidater tillgång till sina uppgifter på ett enkelt 
och snabbt sätt, till exempel via e-post.

Det ställs även tydligare krav på hur personuppgifter samlas in och det ska 
finnas ett tydligt samtycke. Ni behöver redan i ansökningsförandet vara 
tydliga med hur uppgifterna som kandidaten lämnar ifrån sig kommer att 
hanteras.

Utöver detta så innebär även GDPR att kandidater enkelt ska kunna bli 
borttagna och glömda ur era register och ni måste ha system som stödjer detta 
– det innefattar även backupper på servrar och liknande.

Säkerheten vid hantering av personuppgifter stärks också upp och skulle 
det ske ett intrång ligger det på företaget att rapportera in detta till 
Dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.
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6. GDPR och rekryteringsprocessen

Introduktion
Att hantera en rekryteringsprocess som är helt GDPR-säkrad är inte så 
komplicerat som det kan verka.

Under förutsättning att man har GDPR-säkrade system och arbetar 
strukturerat, vilket egentligen alltid är en förutsättning när man arbetar med 
en rekrytering, så är det faktiskt enkelt. I det här avsnittet kommer vi att se 
mer på vilka krav som finns på systemen som hanterar personuppgifter – 
så som ett rekryteringsverktyg, men även hur en rekryterare bör tänka. Vi 
kommer även att se lite mer på vad man inte få lov att göra när man hanterar 
en rekrytering och personuppgifter.

Vilka krav finns det på systemen?
Kraven som ställs på de system som ska hantera känsliga personuppgifter är 
relativt omfattande. Vi avråder starkt ifrån att hantera en rekryteringsprocess 
utan ett rekryteringsverktyg då det kommer att strida mot regelverket som 
omfattas av GDPR.

Givetvis uppfyller Roi Rekryterings rekryteringsverktyg samtliga kriterier och 
erbjuder även stöd i processen mot att GDPR-säkra er rekryteringsprocess.

Har man ett egenutvecklat rekryteringsverktyg så är det en del man bör tänka på:

• Server och säkerhet – hur ser den fysiska servern ut och hur är säkerheten 
kring den? Vilka har tillgång och varför?

• Finns det loggning av de som arbetar mot verktyget? Vem gör vad och när?

• Vilken säkerhet har verktyget mot externa försök av intrång?

• Är databasen krypterad?

• Uppfyller systemet de krav som nämnts tidigare baserat på anonymisering, 
exportering av data, radering med mera?

• Dubbelauktorisering vid inloggning – detta betyder att man inte endast 
kan logga in med sin e-post och ett lösenord, utan det krävs ytterligare en 
auktorisering, till exempel en sms-kod eller liknade.
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Använder man ett externt rekryteringsverktyg så ska ovannämnda kriterier 
givetvis uppfyllas, samt så måste leverantören av verkstyget bistå med ett 
dataskyddsbiträdesavtal. Det är mycket att tänka på, men oftast är det ett 
engångsarbete som ska göras.

Vilka krav finns det på rekryteraren?
Det ställs tydliga krav på de som hanterar personuppgifter.

Som vi nämnt i föregående avsnitt ska en identifiering via en 
dubbelauktorisering ske vid inloggning i systemet. Sedan ska det även loggas 
vilka uppgifter den inloggade tittar på samt när. Dels ska de här uppgifterna 
kunna begäras ut och dels får personuppgifterna endast användas till det 
huvudsakliga syftet och endast visas för behöriga (de som är involverade i 
rekryteringsprocessen).

Vidare måste varje rekrytering ha en huvudansvarig – en som tar ansvar för 
information och hantering. Om du som ansvarig rekryterare vill släppa in 
andra i systemet måste det ges tillåtelse för detta. Exempelvis om du arbetar i 
ett rekryteringsverktyg som levererats av en tredje part och behöver en second 
opinion, så måste du som ägare av uppgifterna ge en skriftlig tillåtelse till den 
externa rekryteraren att gå in och titta på de kandidater som ligger i systemet. 
Detta gäller även om man behöver systemstöd eller support. Anledningen 
till att detta är så uppstyrt av GDPR är för att det inte ska vara obehöriga 
involverade i personuppgifterna. Man ska kunna dokumentera och uppvisa 
vilka som har varit involverade i processen och hanterat uppgifterna.

Vad får man inte lov att göra?
Rekryteringsprocessen och hanteringen av denna fortlöper som ”vanligt” 
under förutsättning att man har systemkraven på plats.

Det som är viktigt att tänka på är att man inte:

• har utskrivna CV:n och personliga brev eller annan information som 
innehåller personuppgifter på sitt skrivbord eller annan plats. Har man 
fysiska personuppgifter i form av utskrivna CV:n eller dylikt ska det finnas 
kontroll över dessa och de ska sedan förstöras när de inte är relevanta för 
processen längre. Man bör låsa in dem när de inte används.

• använder andra system än rekryteringsverktyget för kommunikation, till 
exempel mail, sms eller annat.
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GDPR ställer stora krav på rekryteringsverktygen som hanterar 
kandidatuppgifter.

Det måste finnas möjlighet för grundläggande funktioner som:

• bekräftelsemail med information kring hur hanteringen av kandidatens 
uppgifter sköts 

• anonymisering efter det att uppgifterna inte längre är gällande för 
processen

• andra funktioner som tydligt identifierar vem på företaget som kommer i 
kontakt med uppgifterna och när (loggning av användning på individnivå)

Den ansvariga rekryteraren måste säkra upp att informationen inte kommer ut 
till obehöriga. Ett typiskt exempel här kan vara att man skriver ut ett CV som 
sedan kan bli liggande någonstans på kontoret, eller att man skickar över ett 
CV till en kollega.

Lycka till önskar vi på Roi Rekrytering!

7. Sammanfattning
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