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Dataskyddsombudet 

SKRIVELSE 

   

 

Datum 2021-05-11 

  

Checklistor  

Gå igenom checklistorna och kryssa i de påståenden som 

stämmer med den aktuella situationen. Ju fler boxar som kryssas 

i för varje checklista, ju mer troligt är det att din situation faller 

in i den kategorin.   

Är vi (Lunds universitet) personuppgiftsansvariga?  

 Vi bestämde oss för att samla in eller behandla 

personuppgifterna.    

 Vi bestämde vad syftet eller resultatet av behandlingen 

skulle vara.    

 Vi bestämde vilka personuppgifter som skulle samlas in.     

 Vi bestämde vilka personer som vi skulle samla in 

personuppgifter om.    

 Vi får fördelar av att behandla personuppgifterna.     

 Vi behandlar personuppgifter med anledning av ett avtal 

mellan oss och den registrerade.    

 De registrerade är våra anställda.   

 Vi fattar beslut om de berörda personerna som en del av 

eller som ett resultat av behandlingen av deras 

personuppgifter.    

 Vi bestämmer själva på vilket sätt behandlingen av 

personuppgifter ska ske.    

 Vi har en direkt relation till de registrerade.    

 Vi har fullständig autonomi (självbestämmanderätt) i hur 

personuppgifterna ska behandlas.   

 Vi har anlitat personuppgiftsbiträde(-n) för att behandla 

personuppgifter för vår räkning.   
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Är vi (Lunds universitet) gemensamt 
personuppgiftsansvariga?  

 Vi har ett gemensamt mål med andra för behandlingen.    

 Vi behandlar personuppgifter för samma ändamål som en 

annan personuppgiftsansvarig.   

 Vi använder samma uppsättning med personuppgifter 

(t.ex. en databas) för vår behandling som en annan 

personuppgiftsansvarig.    

 Vi har utformat processen för hur personuppgifter ska 

behandlas tillsammans med en annan 

personuppgiftsansvarig.    

 Vi har gemensamma regler med en annan 

personuppgiftsansvarig för informationshantering, t.ex. 

genom ett samarbetsavtal.   

Är vi (Lunds universitet) personuppgiftsbiträden?  

 Vi följer instruktioner från någon annan om behandlingen 

av personuppgifter.    

 Vi fick personuppgifterna från en tredje part, eller fick 

instruktioner om vilka personuppgifter som skulle samlas 

in.    

 Vi bestämmer inte att personuppgifter om enskilda ska 

samlas in.    

 Vi bestämmer inte vilka uppgifter som ska samlas in från 

enskilda personer.    

 Vi bestämmer inte vilken rättslig grund som ska användas 

för personuppgiftsbehandlingen.    

 Vi bestämmer inte vilka ändamål som personuppgifterna 

ska behandlas för.   

 Vi bestämmer inte om uppgifterna ska delas eller med 

vem.    

 Vi bestämmer inte hur länge uppgifterna ska lagras.   

 Vi bestämmer i vissa delar hur uppgifterna ska behandlas, 

men implementerar dessa beslut genom ett avtal med 

någon annan.    

 Vi är inte intresserade av slutresultatet med behandlingen.   

  


