18-04-05

Rekommendationer för testanvändning i Ascend
i enlighet med GDPR
Den 25e maj och införandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, börjar närma sig. Som användare av
testsystemet Ascend är ni så kallade personuppgiftsansvariga, medans Assessio är personuppgiftsbiträde. Nedan
kommer lite tips som är viktiga för er som ansvarig att ta hänsyn till för att arbeta med Ascend på ett korrekt sätt enligt
GDPR.
Informerat samtycke
All insamling av personuppgifter måste ske under informerat samtycke. Ascend inhämtar detta samtycke, men
observera att om du samlar in information utanför Ascend eller som inte ingår under samma syfte, bör ett separat
samtycke inhämtas.
Informera alltid om vem som kommer ha tillgång till registrerad data.
Radera data
Data får inte förvaras under en längre tid än nödvändig. Ta fram interna riktlinjer för hur länge ni sparar data. Om ni
önskar spara data längre än nödvändigt, får uppgifterna inte vara identifierbara (anonymisera och kryptera uppgifter
som lagras). Det går att ställa in automatisk radering i Ascend, kontakta support på 08-775 09 10 så hjälper de er.
Tänk på att all insamlad data ska kunna raderas. Det gäller alla nedladdade, sparade och/eller utskrivna rapporter, så
väl som testdata lagrad i Ascend. Håll koll på vem som får rapporter och försök minimera spridningen av dessa.
Kontaktuppgifter
Var alltid tydlig med vem som samlar in informationen, och kontaktuppgifter till er som personuppgiftsansvarig ska
tydligt framgå. I alla utskick från Ascend ska med andra ord kontaktuppgifter till testadministratören finnas. Om ni har
utsett ett Dataskyddsombud hos er, förmedla gärna även dessa kontaktuppgifter.
Begränsa tillgången
Samla inte in information som du inte behöver. Se över er process och säkerställ att ni verkligen behöver, och kommer
använda, de data som samlas in.
Säkerställ också att ni inom organisationen inte delar information som inte behöver delas. I Ascend går det att ställa in
olika behörighetsnivåer, kontakta gärna kundsupport på 08-775 09 10 för att se över era inställningar.
Beskriv vilken data ni hämtar in
Ni bör dokumentera vilken information ni inhämtar och i vilket syfte. Gör detta tydligt för individen, syftet med
testningen i Ascend bör alltså framgå i era utskick från systemet. Beskriv vilka uppgifter ni samlar in, ändamålet med
detta, samt huruvida tredje part eller land utanför EU har tillgång till uppgifterna.
Incidenter/intrång
Om du har förlorat information (till exempel om du tappar bort en rapport eller en dator) ska detta rapporteras in till
din organisations Dataskyddsombud.
Vid misstanke om intrång (till exempel om någon kommit över dina inloggningsuppgifter till Ascend), kontakta
Assessios Dataskyddsombud Linnea Bywall.
Vårt ansvar
Vi på Assessio ansvarar för att testsystemet Ascend har den funktionalitet och säkerhetsgrad som krävs i enlighet med
GDPR.
Ert ansvar
Ni som personuppgiftsansvarig ansvarar för att kunna påvisa att ni arbetar med insamlingen i enlighet med GDPR

Vänligen,
Linnea Bywall
Dataskyddsmbud på Assessio
dataskydd@assessio.se

