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Arbets- och företagsnämnden

Dataskyddsombudets årsrapport 2020
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga,
i detta fall arbets- och företagsnämnden. Årsrapporten sammanfattar de aktiviteter
som genomförts under året och följer upp kommunens 12 prioriterade fokusområden
inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden i stort har anpassat sig till
dataskyddsförordningen inom samtliga områden.
Ärendet
Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras. Varje nämnd är
personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för att reglerna i dataskyddsförordningen och
kompletterande svensk lagstiftning inom området följs. Varje nämnd är dessutom
skyldig att utse ett dataskyddsombud som bland annat har i uppdrag att kontrollera
nämndens efterlevnad av lagstiftningen.
Årsrapporten följer upp nämndens arbete och rapporterar dess status avseende
kommunens 12 prioriterade fokusområden inom dataskydd. De prioriterade
områdena syftar till att säkerställa att alla nämnder anpassat sig till
dataskyddsförordningens krav.
Uppföljningen visar att nämnden inom alla områden genomfört ett arbete för att
anpassa sig till dataskyddsförordningen krav. Nämnden rekommenderas dock
säkerställa att samtlig dokumentation för personuppgiftsbehandlingar hålls aktuella,
att erfarenheter från personuppgiftsincidenter förbättrar nämndens arbetsrutiner, att
personuppgifts-biträdesavtalen uppfyller dataskyddsförordningens krav, att
informationshanteringsplaner hålls uppdaterade samt att nämnden fortsätter arbeta
systematiskt med informationssäkerhet.
Ekonomiska konsekvenser
Rapporten överlämnas till nämnden som en del av dataskyddsombudets uppdrag och
medför inga direkta ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Barns personuppgifter är särskilt skyddsvärda eftersom de kan ha svårt att själv
förstå risker med en viss personuppgiftsbehandling och kunna ta tillvara sina
rättigheter. När barns personuppgifter behandlas är det därför extra viktigt att detta
sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. En lagenlig hantering av barns
personuppgifter, som här på Nacka kommun, medför därför positiva konsekvenser
för barn.
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