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RUN/149/2018
Utnämning av dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen fastställde den 25 april, § 105, Region Jämtland Härjedalens
organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De
nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod.
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden, och i
det ansvaret ingår att utse ett dataskyddsombud samt att anmäla ombudets
kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Reglerna om
dataskyddsombud (DSO) finns i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen. Rollen
som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande
PUL. Det finns flera skillnader.
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets
kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas.
Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska
följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje organisation
parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har ett
övergripande ansvar för genomförandet av det interna dataskyddsarbetet inom
förvaltningen, antingen övergripande eller per nämnd.
Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets
kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha
tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna
agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till
organisationens ledning.
Enligt Region Jämtland Härjedalens fastställda organisation för behandling av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen ska dataskyddsombudets
organisatoriska tillhörighet ska vara inom Regionstaben, Samordningskansliet. Ett
förslag till utnämning av dataskyddsombud har tagits fram av samordningskansliet.

Tjänsteskrivelse

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden utser Sanna Othman, regionjurist, till
dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018, samt anmäler detta till
Integritetsskyddsmyndigheten.
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