
Medarbetarna (Rödmarkeringarna är rätt svar) 

Del 1: Allmänt om utbildning 

1. Har du fått någon utbildning om dataskyddslagstiftningen (GDPR, Dataskyddslagen osv.) via 

din arbetsgivare?  

a. Ja, intern utbildning  

b. Ja, utbildning av DSO 

c. Ja, extern utbildning 

d. Nej, ingen utbildning 

 

• Om ja - När fick du utbildningen? 

i. Kvartal 1-2 2018 

ii. Kvartal 3-4 2018 

iii. Kvartal 1-2 2019 

iv. Kvartal 3-4 2019 

v. Utbildning sker kontinuerligt 

 

• Om nej - Har du fått kunskap om dataskydd från annat håll? 

vi. Självlärd 

vii. Tidigare arbetsgivare 

viii. Universitet/högskola 

ix. Nej  

 

2. Vid en personuppgiftsincident – vet du hur du ska gå till väga?  

• Ja 

• Nej 

 

3. Vem är ansvarig för er organisations personuppgiftsbehandling? 

i. Jag som enskild medarbetare 

ii. Dataskyddsombudet 

iii. Nämnden/styrelsen 

iv. Min närmsta chef 

v. Direktör/VD 

vi. Ledningsgruppen 

 

 

Del 2: Kunskapstest 

1. Vad av nedanstående är en personuppgift?  

• Namn 

• Portkod 

• Telefonnummer 

• E-postadress 

• Personnummer 

• Växelnumret till arbetsplatsen 

• Fingeravtryck 



• Ett aktiebolags namn 

 

2. Vad är en behandling?  

• Förening A har ett medlemsregister över alla sina medlemmar som består av namn 

och mailadresser. 

• Verksamhet B tillhandahåller en molntjänst där andra verksamheter kan lagra och 

sköta sin personaladministration.  

• Organisation C lämnar ut personuppgifter till andra verksamheter.  

• Anställd A skickar ett mail till anställd B.  

• En chef på verksamhet X läser ett mail och tar sedan fram ett svar. 

• En medarbetare raderar en semesterlista som innehåller namn och 

anställningsnummer.  

• En anställd skriver ned ett telefonnummer på en post-it – strax efter slänger hon 

lappen.  

• Två kollegor står och pratar strunt om nya chefen Melinda Schnappfel på våning tre. 

• Verksamhet Z inser att de har glömt gallra en personakt gällande en avliden kollega.  

 

3. Vad av nedanstående är en personuppgiftsincident?   

• Egon som är ny enhetschef på förvaltning X behöver i sitt uppdrag ha åtkomst till ett IT-

system som hanterar personuppgifter i form av namn, adress, epost och anställningsform 

och information om anhöriga. Han går till Stina som är systemadministratör och hon delar ut 

behörigheten. Samtidigt ser hon att Elsa och Boris som också arbetar på förvaltningen men 

på en annan enhet har behörigheten, trots att de inte längre behöver den. Hon tar bort 

dessa behörigheter men frågar sig sedan, är detta en personuppgiftsincident enligt GDPR?   

 

• Maria arbetar på förvaltning X han behöver skriva ut ett dokument och går till skrivaren. Där 

upptäcker han att det ligger en utskrift i skrivaren men ingen är där. Han vänder på pappret 

och ser att det är ett klagomål från en kommuninvånare där Peter Ottosson klagar på att det 

luktar rök och att hans astma blivit värre på grund av det och att han vill ha återkoppling i 

ärendet. Maria ser på handlingen att den skulle till handläggare Olof som sitter två rum bort. 

De skrattar lite åt det men sen funderar de på om detta inte är en personuppgiftsincident 

enligt GDPR? 

 

• Mårten är hemma sjuk och skriver detta i ett sms till sin chef som går runt och meddelar att 

Mårten är frånvarande idag. Sedan blir hen tveksam. Kan chefen säga detta till kollegorna 

eller skapar hen en personuppgiftsincident då?  

 

• Majken läser sin mail. Hon klickar på en länk från en okänd avsändare och får upp ett 

felmeddelande att datorn är smittad av virus. Är detta en personuppgiftsincident? 

 

4. Vad av nedanstående är en känslig personuppgift? (se fråga 1) 



• Medlemskap i fackförening 

• Hälsa 

• Lösenord till datorn 

• Filosofisk övertygelse 

• Mobilnummer 

• Politiska åsikter 

 

 

 

 


