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Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Val av dataskyddsombud
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att:
-

Entlediga Josefine Persson som Dataskyddsombud för Kultur- och
fritidsnämnden

-

Utse Jesper Bryngemark, Kommunsekreterare, till Dataskyddsombud för
Kultur- och fritidsnämnden från 2018-10-01.

-

Meddela Datainspektionen om nytt Dataskyddsombud

Sammanfattning av ärendet
I Dataskyddsförordning (GDPR) regleras att myndigheter som
behandlar personuppgifter måste utse ett Dataskyddsombud, dvs. en
person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka
dataskyddsfrågor. Då nuvarande dataskyddsombud, Josefine
Persson, avslutar sin anställning i Hörby kommun, behöver
nämnderna entlediga Josefine från uppdraget samt utse nytt
Dataskyddsombud.
Kommundirektören har föreslagit Jesper Bryngemark,
Kommunsekreterare, som Dataskyddsombud.
När beslut om nytt Dataskyddsombud är fattat, behöver detta
meddelas till Datainspektionen via blankett bifogat detta ärende.
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den nya Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft 25e maj 2018,
och den ersatte då den svenska personuppgiftslagen. I lagstiftningen
regleras att myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse
ett Dataskyddsombud, dvs. en person i organisationen som har till
särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor. Ombudets roll är att
bl.a. att övervaka att nämnderna har optimala processer på plats för
att hantera personuppgifter, och att säkerställa att organisationen
agerar vid eventuella avvikelser.
Då nuvarande dataskyddsombud, Josefine Persson, avslutar sin
anställning i Hörby kommun 2018-09-25, behöver nämnderna
entlediga Josefine från uppdraget samt utse nytt Dataskyddsombud.
Analys och förslag
I GDPR regleras att den myndighet som aktivt behandlar
personuppgifter måste ta ansvar för att se till att förordningens
regler följs och kunna visa det. Varje nämnd behöver därför utse ett
Dataskyddsombud. Ombudet behöver inte vara densamma för
samtliga nämnder. Ombudet kan också vara en extern person eller
juridisk person, vilket möjliggör att outsourca funktionen.
Kommundirektören har föreslagit Jesper Bryngemark som
Dataskyddsombud, med motiveringen att han har goda insikter i
lagstiftningen, är utbildad jurist, och har integritet och förmåga att
agera vid eventuella avvikelser.

Beslutet skickas till
Datainspektionen.
Kansli- och ledningsstöd.
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