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Dataskyddsplan för 2020 
Dataskyddsplanen består dels av uppgifter som åvilar dataskyddsombudet, dels 
aktiviteter som gäller för verksamheten i första linjen. Aktiviteternas gemensamma syfte 
är att Riksbanken ska uppnå regelefterlevnad inom dataskyddsområdet.  

Utgångspunkten för dataskyddsombudets egna aktiviteter är att de motsvarar 50 
procent av en heltidsanställning eftersom dataskyddsombudet samtidigt fungerar som 
compliance officer på 50 procent av en heltid. 

Löpande arbete m.m. 

Under detta avsnitt redogörs för aktiviteter som åvilar dataskyddsombudet. 

Under de särskilda aktiviteterna för 2020 bedömer dataskyddsombudet att 
organisationen behöver mer råd och stöd i arbetet med frågorna och att detta kommer 
att ta tid från det arbete som annars hade kunnat utföras inom området för granskning. 
Av den anledningen föreslås här inga större och tematiska granskningsaktiviteter för 
2020.  

Riskanalyser 

Dataskyddsombudet deltar i de riskutvärderingar som verksamheten genomför årligen. 
Deltagandet möjliggör för dataskyddsombudet att fånga upp frågor om dataskydd i 
verksamheten.  

Planering och rapportering 

En regelbunden tertialrapportering görs av dataskyddsombudet till direktionen vilken är 
inkluderad i riskenhetens tertialrapporter. Dataskyddsombudet sammanställer årligen 
en separat årsrapport som presenteras för direktionen i början av varje kalenderår. 
Dataskyddsombudet utarbetar därutöver en årsplan, dataskyddsplanen, som beslutas av 
direktionen.  

Protokollsbilaga D1
Direktionens protokoll 2019-12-12 §6
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Hanteringen av registerförteckningen 

Löpande görs revideringar av Riksbankens registerförteckning. Det är verksamheten som 
ansvarar för sina delar av registerförteckningen men verksamheten behöver råd och 
stöd i arbetet. Under 2019 har registerförteckningen reviderats och omfattande 
ändringar genomförts för att förteckningen ska vara korrekt. Under början av 2020 görs 
en ny årlig revidering. 

 

Personuppgiftsincidenter 

Verksamheten ansvarar för personuppgiftsincidenter och vid behov anmäler 
verksamheten dessa till Datainspektionen. Dataskyddsombudet ger vägledning och stöd 
i arbetet.  

 

Utbildning 

Dataskyddsombudet håller grundläggande introduktionsutbildningar för all nyanställd 
personal om dataskyddsfrågor. Vid några tillfällen årligen träffar dataskyddsombudet 
kontaktpersoner för varje avdelning som får fördjupad information om aktuella frågor i 
Riksbankens hantering av dataskydd och löpande utbildas för att hantera frågor inom 
sina respektive områden. 

 

Särskilda aktiviteter för 2020 

Under detta avsnitt redogörs för aktiviteter som väsentligen riktar sig mot första linjen. 

Som nämndes inledningsvis bör det under det kommande året bli tydligare att det 
operativa ansvaret för dataskydd åvilar första ansvarslinjen.  Allmänt gäller att 
dataskyddsombud förväntas dels ge aktiva råd till ledningen (direktionen och berörda 
chefer), dels övervaka organisationens regelefterlevnad. Organisationen bär sedan 
ansvaret för prioriteringar och fullföljande av åtgärder baserat på dataskyddsombudets 
råd. 

I dataskyddsplanen för 2019 fastställde direktionen utifrån dataskyddsombudets förslag 
mål för verksamheten i Riksbanken. Ingen av aktiviteterna i föregående års 
dataskyddsplan bedöms vara helt genomförda och i flera fall har aktivitetsnivån varit allt 
för låg. Det föreslås därför att direktionen ska besluta att de aktiviteter som direktionen 
beslöt i dataskyddsplanen för 2019 ska fortsätta att gälla och att ytterligare aktiviteter 
därför inte ska tillkomma i dataskyddsplanen för 2020.  

Aktiviteterna för 2020 kommer då att omfatta arbete med ostrukturerat material, 
integritet som standard, data inom forsknings- och analysverksamheten, säkerhetsskydd 
och övervakning, styrdokument, upphandling, informationshanteringsplan och extern 
kommunikation. Ansvaret för aktiviteterna och närmare beskrivning framgår av 
föregående års dataskyddsplan.  


