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Ny lagstiftning avseende dataskydd (GDPR)  
 
Den 25 maj 2018 träder ny lagstiftning om dataskydd ikraft. Denna lagstiftning benämns 
populärt GDPR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. GDPR är en 
EU-förordning som kommer att gälla direkt i samtliga EU:s medlemsländer. Lagstiftningen 
har två grundläggande syften, dels att garantera en hög skyddsnivå för personuppgifter, 
dels att ta bort hinder för data att cirkulera inom EU.  
 
GDPR ställer stora krav på alla organisationer som hanterar personuppgifter.  
Assessio vill med denna skrift informera om det arbete som bedrivs för att säkerställa att vi 
efterlever den nya lagstiftningen och att vi på bästa sätt stödjer våra kunder i 
implementation och tillämpning av den nya lagstiftningen.  
 

Assessios tjänster och system 
 
I Assessios olika system hanteras personuppgifter som många gånger kan vara känsliga. De 
anpassningar till GDPR som genomförs syftar till att på ett systematiskt och adekvat sätt 
tillse att samtliga våra processer och rutiner för hantering av personuppgifter efterlever 
lagstiftningen. För Assessio innebär detta att även säkerhets- och kvalitetsarbetet 
ytterligare förstärks.  
 
GDPR ger den person vars uppgifter behandlas förstärkta rättigheter. Bland annat kommer 
personer ha rätt att få sina uppgifter borttagna. Detta är exempel på ett område där 
Assessio inför processer och rutiner för att efterleva de nya lagkraven. Många relevanta 
funktioner finns redan i dag i systemen, men kommer ytterligare granskas och uppdateras 
för att på bästa sätt följa den nya lagstiftningen.  
 
Assessio har en kompetent och erfaren projektgrupp bestående av såväl erfarna 
medarbetare från alla våra kärnområden som externa specialister, t ex avseende juridik 
och digitala system. Projektgruppen har genomgått ett för Assessios behov skräddarsytt 
utbildningsprogram och våra erfarna utbildare har också utbildat sig genom olika 
branschorgan.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Assessio rekommenderar 
 
Assessios omfattande arbete med GDPR syftar till såväl att säkerställa koncernens egen 
efterlevnad av lagstiftningen, som att underlätta våra kunders arbete även om detta 
område. Vår förhoppning är att vi kommer ha nära dialog avseende frågeställningar och 
arbete avseende GDPR.  
 
Assessio kommer att erbjuda våra kunder utbildningar avseende GDPR inom våra 
specialistområden. Inbjudningar till dessa utbildningar kommer att utsändas separat samt 
att finnas tillgängliga på våra hemsidor.  
 
Vi kommer dels att dela med oss av vår genomförande plan och kommer dessutom att 
belysa konkreta områden och förslag avseende hur våra kunder kan hantera de nya 
lagkraven avseende våra tjänster och system. GDPR berör sannolikt Er organisation i större 
utsträckning än de områden som involverar Assessio. Våra utbildningar begränsas dock till 
de områden som berör vårt gemensamma arbete.  
 
Vid frågor och kontakt avseende GDPR är Ni välkomna att kontakta vår projektledare  
Linnea Bywall, Linnea.Bywall@assessio.se 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Carolina Wallenius 
Finansdirektör, vice koncernchef  
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