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Dataskyddsombudets årsrapport 2021
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar dataskyddsombudets årsrapport för 2021.

Sammanfattning
I dataskyddsombudets uppdrag ligger bland annat att granska efterlevnaden av
dataskyddsförordningen (GDPR) och rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta
fall arbets- och företagsnämnden. Årsrapporten är en sammanfattning av
dataskyddsombudets årliga granskning av arbets- och företagsnämnden och redovisar hur
väl nämnden följer förordningens krav.
Granskningen visar att nämnden följer dataskyddsförordningens i stort inom alla
områden, men ett visst arbete kvarstår för att efterleva förordningen som helhet.

Ärendet
I dataskyddsfördningen (GDPR) och kompletterande nationell lagstiftning regleras hur
myndigheter, företag och andra organisationer får hantera personuppgifter. I
dataskyddsförordningen finns krav på att myndigheter ska utse ett dataskyddsombud
med uppdrag att granska efterlevnaden av förordningen. Därutöver har
dataskyddsombudet i uppgift att ge råd och stöd samt fungera som kontaktpunkt
gentemot enskilda och tillsynsmyndigheten.
Inom ramen för dataskyddsombudets uppdrag har nämndens efterlevnad av
dataskyddsförordningen granskats inom nio områden. Granskningen har utgått från ett
antal kontrollpunkter och redovisas i bilagd rapport.
Rapportens slutsats är att arbets- och företagsnämnden följer förordningen i stort men
ett arbete kvarstår för att uppfylla samtliga krav. Framför allt behöver nämnden följa upp
sina personuppgiftsbiträden och genomförda konsekvensbedömningar, säkra att
enskildas rätt till information uppfylls och arbeta systematiskt med informationssäkerhet.
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Ekonomiska konsekvenser
Rapporten överlämnas till nämnden som en del av dataskyddsombudets uppdrag och
medför inga direkta ekonomiska konsekvenser.

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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