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TOYOTA MATERIAL HANDLINGS

GDPR-skola
DEL 2 AV 4
GDPR-skolan utgår från den nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018.
Observera att eftersom lagen är ny kan varken vi eller någon annan veta exakt hur den kommer att tillämpas i praktiken.
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Hur ska du göra
när du för register?
I förra delen av vår GDPR-skola gick vi igenom bakgrunden till att den nya
dataskyddslagen införs, vilka uppgifter som berörs och vilka bötesbelopp som
kan bli aktuella om man bryter mot reglerna.
Hur ska du då göra för att följa GDPR när du för dina kompetensregister?
Det ska vi gå igenom i den här delen.
Den som utbildat till exempel en truckförare vill kunna utfärda
kompetensintyg. Längre fram kanske man behöver kunna utfärda ett
ersättningsbevis om en förare tappat sitt utbildningsintyg. I båda fallen
förutsätter det att utbildaren för ett kompetensregister över sina elever.
GDPR är inget hinder för dig att föra ditt register. Däremot ställs det högre
krav på hur du gör det.
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Kravet på godkännande från
den du registrerar är mycket
högre!
Den du registrerar har enligt lagen rätt bli tydligt informerad. Till exempel måste
dina elever informeras om att du sparar uppgifterna, vilka uppgifter som
sparas, och varför du sparar dem.
Det betyder också att tysta medgivanden inte längre duger. Du får alltså
inte skriva på inbjudan till kursen att deltagandet innebär att du får lov att spara
deltagarnas personuppgifter. Personen som lämnar uppgifterna måste ge sitt
aktiva samtycke. Och det är du som samlar in uppgifterna som måste bevisa
att samtycket är givet.
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Några exempel på hur vi
hanterar detta på Toyota:
Deltagarkorten innehåller i senaste versionen den information om hantering av
personuppgifter som krävs.
Vårt kursadministrativa system är GDPR- säkrat .
I eTruck kommer deltagaren i samband med inloggningen att få godkänna
att personuppgifter och utbildningsresultat sparas hos utbildningssamordnaren.
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Ändamålet med registret
måste vara tydligt – och får
inte ändras!
Vilket är ändamålet för din hantering av personuppgifter? Samlar du in
personuppgifter måste ändamålet tydligt kunna motiveras. I normala fall är
det ju inget problem för ett kompetensregister efter truck-, kran eller liftkurser.
Skälet är tydligt och absolut tillräckligt: du vill i efterhand kunna intyga vilka
utbildningar dina elever genomgått.
Men ändamålet får inte ändras i efterhand! Om du till exempel bara har fått
medgivande från dina kursdeltagare om att spara deras personuppgifter för att
kunna bevisa kompetenser, ger det dig inte rätt att skicka ut information om en
uppdateringskurs till dem längre fram. Vill du använda registret på det sättet,
måste det framgå redan från början i den ändamålstext deltagarna ska godkänna.
Tänk därför noga igenom hur uppgifterna ska användas innan du tar in dem.
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Vem äger personuppgifterna?
Det är inte du, utan personerna i ditt register, som själva äger sina
personuppgifter. Det betyder bland annat att om någon vill att du ska radera
personens uppgifter, eller vill få ta del av sina uppgifter, eller vill flytta
uppgifterna till annan part – då måste du följa deras begäran.
En liten varning dock: se till att det verkligen är rätt person som får del
av uppgifterna, så att de inte hamnar i händerna på någon annan. Vi Toyota
kommer att använda BankID för att säkerställa att det är rätt person som begär
ut informationen.
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Vilka uppgifter får du spara?
Alla personuppgifter i ett register måste vara relevanta för registrets syfte.
Det betyder i sin tur att alla uppgifter som inte behövs faktiskt måste raderas.
Se därför till att aldrig spara ”kan-vara-bra-att-ha”-uppgifter.
Dessutom är det ditt ansvar som innehavare av ett register att
säkerställa att uppgifterna är rätt. Vilket i sin tur leder till att det är bättre att
informationen sparas på så få ställen som möjligt. Då är det lättare att hålla
dina uppgifter uppdaterade.
Varje gång våra kunder kontaktar oss på Toyota passar vi på att kolla i våra
register så att vi har rätt info. På så sätt uppdaterar vi löpande uppgifterna.
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I nästa del av GDPR-skolan …
Nu har du kommit halvvägs! Del 2 av 4 är redan
avklarad. Så här långt är inte så svårt, eller hur? I
nästa del kollar vi närmare på hur du dina register
måste vara skyddade för att följa lagen och vad du
måste göra om uppgifter ändå läcker ut.
Är du nyfiken redan nu, finns alla fyra delar
upplagda på vår hemsida (www.toyota-forklifts.se/
GDPR). Där finns även länkar till mer information om
GDPR.

© MA-system Utbildning AB

