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Organisationers användning och utbyte 

av vagnparksinformation har blivit alltmer 

avgörande för en säker och effektiv 

affärsverksamhet.

Men tillkomsten av stora mängder 

vagnparksdata, som i stor utsträckning bygger 

på telematik, har oundvikligen åtföljts av oro 

för säkerhet och sekretess. Införandet av EU:s 

dataskyddsförordning (General Data Protection 

Regulation, GDPR) har satt dessa farhågor i 

skarpt fokus.

Merparten av det som krävs enligt GDPR finns 

redan i lagen, så för organisationer som redan 

följer bästa praxis bör GDPR enligt vår mening 

till stor del anses vara ”business as usual”.

Vagnparksoperatörer och deras 

leverantörskedja måste säkerställa att de har 

lämplig infrastruktur, rutiner och kultur på 

plats för att undvika överträdelser av GDPR. 

Konsekvenserna av bristande efterlevnad kan 

bli allvarliga. Webfleet Solutions lösningar tar 

stark hänsyn till dataskyddsförordningen, och 

detta är kärnan i de råd och det stöd som vi 

erbjuder våra kunder.

Här förklarar vi vad förordningen kan innebära 

för ditt företag och din vagnpark. Det är en 

praktisk vägledning som kan bidra till att hålla 

dig på rätt sida av lagen.

Thomas Schmidt,  

VD för Webfleet Solutions
FRISKRIVNING: Informationen i Webfleet Solutions 

dokumentation och online finns endast i informationssyfte 

och uttrycker vår syn på ämnet. Informationen bör inte 

betraktas som juridisk rådgivning. Dessutom återspeglar 

informationen i dessa dokument och online kanske inte den 

mest aktuella rättsliga utvecklingen. Du bör inte agera på 

informationen utan att söka juridisk rådgivning.

”Tillkomsten av stora 
mängder vagnparksdata 
har åtföljts av oundviklig 

oro för säkerhet och 
sekretess”



Vår digitala värld är en helt annan plats än den vi 

bodde i när EU:s dataskyddsdirektiv fastställdes 

redan 1995.

Även om dess centrala principer fortfarande är 

sanna, har lagen uppdaterats med införandet av 

dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR, som 

träder i kraft den 25 maj 2018, harmoniserar 

datasekretesslagar i Europa för att på lämpligt sätt 

skydda alla EU-medborgare. 

Det handlar i grunden om att skydda personuppgifter, 

som definieras som ”all information som avser en 

identifierad eller identifierbar fysisk person”. GDPR 

är följaktligen ett område av särskilt intresse för 

vagnparksoperatörer som ofta har tillgång till eller 

hanterar information om förare.

De nya reglerna ska inte ses som en fullständig 

översyn av dataskyddslagarna – utan kan i stället 

ses som en förlängning av de befintliga förordningar 

och bästa praxis-rutiner som organisationer idag 

använder.

 

GDPR:  
EN ÖVERSIKT

GDPR harmoniserar 
datasekretesslagar över 
hela Europa så att de på 
lämpligt sätt skyddar  
alla EU-medborgare
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HUR FÖRÄNDRAR GDPR DATASKYDDET I FÖRHÅLLANDE 
TILL TELEMATIK?

      TONVIKTEN LIGGER PÅ INDIVIDEN. En 

viktig del av dataskyddsförordningen är att 

ge människor mer kontroll över sina uppgifter. 

Individer måste informeras i förväg om vad 

uppgifterna ska användas till, varför de används, 

hur länge de används och av vem de används. 

De kan ge eller neka samtycke och, med vissa 

begränsningar, begära att användning av deras 

uppgifter stoppas.

      RISKBEDÖMNINGAR OCH EN 

VERIFIERINGSKEDJA ÄR NÖDVÄNDIGA. 

När företag använder personuppgifter måste 

de identifiera och minska eventuella risker 

för att uppgifterna missbrukas, samt skapa 

dokumentation som beskriver hur uppgifterna 

används och vilka åtgärder som bör vidtas för 

att följa förordningen.

      VISSA ORGANISATIONER MÅSTE OCKSÅ 

UTSE ETT DATASKYDDSOMBUD. GDPR inför en 

skyldighet att utse ett dataskyddsombud om du 

utför vissa former av personuppgiftsbehandling. 

Till exempel när kärnverksamheten kräver 

storskalig, regelbunden och systematisk 

övervakning av individer. Se vägledning här för 

fler kriterier.

      FÖRETAG RAPPORTERAR TILL ETT ENDA 

TILLSYNSORGAN. Företag som verkar i flera 

olika europeiska länder – och särskilt de som har 

fordon som korsar nationella gränser – regleras 

av en enda uppsättning lagar och behöver bara 

förhålla sig till en myndighet i det land där de har 

sitt huvudkontor.

      HÖGRE SÄKERHETSKRAV. Personuppgifter 

skyddas nu mot all slags obehörig användning 

utifrån en bedömning av hur känsliga 

uppgifterna är. GPS-platsdata som tillhandahålls 

av telematiksystem anses vara känsliga eftersom 

de kan avslöja ganska mycket om individen.

      STÖRRE BÖTER FÖR BRISTANDE 

EFTERLEVNAD. Enligt GDPR uppgår det 

högsta bötesbeloppet för överträdelser till 20 

miljoner euro eller fyra procent av omsättningen, 

beroende på vilket som är störst.

Det finns flera viktiga förändringar av datasekretesslagarna som införs genom GDPR som kan ha särskild 

betydelse för vagnparkshantering och användningen av telematik.
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Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 

lyder båda under dataskyddsförordningen. 

I de flesta fall agerar ett företag som 

personuppgiftsansvarig och dess leverantörer klassas 

som personuppgiftsbiträden, men de fullständiga 

definitionerna är följande:

• Ett personuppgiftsbiträde är en organisation 

som behandlar personuppgifter för en 

personuppgiftsansvarigs räkning. Webfleet 

Solutions agerar som personuppgiftsbiträde för 

alla personuppgifter som tillhandahålls av kunder 

och partner genom våra system och plattformar.

• En personuppgiftsansvarig är en organisation 

som bestämmer syftet med och medlen för 

behandlingen av personuppgifter. När det till 

exempel gäller vagnparksdata som tillhandahålls 

av vår programvara-som-tjänst-lösning för 

vagnparkshantering, WEBFLEET, agerar företaget 

som personuppgiftsansvarig eftersom det 

bestämmer hur uppgifterna används – till exempel 

för att säkerställa sina anställdas säkerhet ute på 

vägarna. 

En av de mest betydelsefulla förändringarna av 

dataskyddslagarna som GDPR medfört är att 

personuppgiftsbiträden nu också måste följa 

förordningen, medan ansvaret tidigare enbart vilade 

på personuppgiftsansvariga.

De centrala ansvarsområdena för organisationer 

beskrivs i dataskyddsprinciperna i GDPR. Dessa 

kräver att personuppgifter ska

• behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt

• samlas in för specifika, tydligt angivna och 

berättigade ändamål och inte ytterligare 

behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa 

ändamål

• vara lämpliga, relevanta, och begränsade till vad 

som är nödvändigt för att uppnå de syften för 

vilka de behandlas

• vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade. 

Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att 

säkerställa att felaktiga personuppgifter tas bort 

eller rättas till utan dröjsmål

• förvaras i en form som förhindrar identifiering av 

den registrerade under en längre tid än vad som 

är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de 

behandlas

• behandlas på ett sätt som garanterar att det är 

lämpligt och säkert.

 

VAD ÄR DERAS  
ANSVAR?

VILKA ÄR ROLLERNA  
INOM GDPR?
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VILKA SLAGS 
PERSONUPPGIFTER OMFATTAS?

Definitionerna av personuppgifter har utökats i GDPR. 

En individ – eller "registrerad" som denne benämns 

i förordningen – kan identifieras direkt eller indirekt. 

Identifierare av personuppgifter kan innehålla allt 

från en persons namn till uppgifter kopplade till unika 

identifierare, såsom ett fordons registreringsnummer 

eller ett fordonsnummer (VIN). Om den registrerade 

kan identifieras utifrån uppgifterna – även om 

identifiering inte utförs – bör det betraktas som 

personuppgifter.

De typer av personuppgifter som avser en identifierad 

eller identifierbar person kan innehålla både åsikter 

och fakta, och kan omfatta allt från information 

om arbetsprestationer till rekryteringsmaterial och 

intervjuanteckningar.

Anonymiserade uppgifter faller utanför 

tillämpningsområdet för GDPR om de åtgärder som 

har vidtagits gör det omöjligt eller opraktiskt att 

koppla personuppgifter till en identifierbar person.

Uttryckligt samtycke krävs för delning av känsliga 

personuppgifter – "personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa 

eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i 

fackförening, och behandling av genetiska uppgifter, 

biometriska uppgifter i syftet att unikt identifiera en 

fysisk person, uppgifter som rör hälsa eller uppgifter 

om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning".
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DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN  
FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER

För att få behandla några som helst personuppgifter 

måste du ha ett giltigt rättsligt skäl till att göra det 

och syftet för användningen måste vara fördefinierat.

Det kanske mest uppenbara berättigandet är att 

man har det uttryckliga samtycket från den person 

vars uppgifter behandlas. Det här kan dock vara 

problematiskt i samband med anställning eftersom 

det är svårt att hävda att samtycket har getts frivilligt.  

Därför finns det andra rättsliga grunder för att 

behandla uppgifter som kan väljas, och vilket 

alternativ du än väljer måste det dokumenteras 

tydligt.

• SAMTYCKE

Här måste tydligt samtycke ges frivilligt av en 

individ till att behandla dennes uppgifter för ett 

specifikt ändamål. Det bör påpekas att detta 

samtycke måste vara entydigt, det ska inte utläsas 

mellan raderna, och det kan när som helst återtas.

• LEGITIMA INTRESSEN 

I detta fall måste du eller en tredje part, ha ett 

legitimt intresse som inte strider mot individens 

grundläggande rättigheter.

• FULLGÖRANDE AV ETT AVTAL

Den här grunden möjliggör 

personuppgiftsbehandling om den är nödvändig 

för ett avtal som du har ingått, eller är på väg att 

ingå, med individen.

• RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE

Personuppgiftsbehandling kan utföras om det 

är nödvändigt för dig att uppfylla dina rättsliga 

förpliktelser.

• VITALA INTRESSEN

Personuppgiftsbehandling kan också ske om det 

är nödvändigt för att skydda någons liv.

• OFFENTLIG UPPGIFT

I detta fall måste personuppgiftsbehandling 

vara nödvändig för att utföra en laglig uppgift i 

allmänhetens intresse.
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SYFTEN FÖR BEHANDLING AV 
UPPGIFTER

Enligt dataskyddsförordningen måste syftet – 

eller syftena – för behandling av personuppgifter 

tydligt anges i förväg. Det namngivna syftet 

måste vara specifikt och klart definierat så att det 

lätt kan förstås av individen.

SYFTEN FÖR ATT ANVÄNDA 

TELEMATIKUPPGIFTER INNEFATTAR

• spårning av fordon för tillgångssäkerhet och 

vagnparksoptimering

• övervakning av körstil för att förbättra 

förarnas säkerhet och minska 

bränslekostnaderna

• kommunikation med förare för att förbättra 

de anställdas säkerhet och arbetseffektivitet

• användning av färdskrivare och uppgifter om 

förartimmar för efterlevnad av arbetstider

• hanteringsrapportering för 

verksamhetsoptimering, inklusive 

förbättringar av kundtjänst eller vagnparkens 

effektivitet

• integrering med en tredjeparts hårdvaru- 

eller programvarulösning.

Det är värt att notera att vagnparksoperatörer i 

allmänhet ofta har ett berättigat intresse eller ett 

avtalsrelaterat berättigande för behandling av 

personuppgifter.

För vagnparksoperatörer kan ett berättigat 

intresse omfatta sådana områden som behandling 

av uppgifter om körsträckor för förvaltning av 

leasingavtal för fordon, bränsleuppgifter för att 

förhindra bedrägerier, eller användning av uppgifter 

om förarbeteende för att skydda förarens hälsa och 

säkerhet.

Avtalsrelaterade skäl för behandling av uppgifter 

kan innefatta användning av telematikuppgifter för 

att registrera början och slut på förares arbetstider. 

Det här kan till exempel omfattas av deras 

anställningsavtal.

Det är också viktigt att komma ihåg att en individ 

äger ”rätten att bli bortglömd” och att begära 

radering av uppgifter. Det kan ske som en följd av 

återtagande av samtycket, när uppgifterna inte 

längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för 

vilket de samlades in, eller om individen invänder 

mot uppgiftsbehandlingen och det inte finns något 

legitimt intresse som berättigar en fortsättning.
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VEM MÅSTE TA  
ANSVAR?

Det är viktigt att betona att alla inom en organisation 

bör ta ansvar för dataskydd, eftersom dataintrång 

kan inträffa vid ett antal olika punkter inom 

leverantörskedjan och på en mängd olika sätt.

Men det är ändå lämpligt att det grundläggande 

ansvaret hanteras av en särskilt utsedd person eller 

grupp, så att man kan säkerställa att rutinerna som 

ska se till att företaget följer förordningen hanteras 

korrekt.

Det är inte troligt att vagnparksavdelningen kommer 

att bära det yttersta ansvaret för efterlevnad, men 

en vagnparksadministratör kan spela en viktig roll på 

andra sätt, exempelvis genom att

• hantera leverantörsrelationer och säkerställa att 

avtal finns

• kontrollera att det finns en rättslig grund för 

användning av uppgifter kopplade till förare eller 

medlemmar av vagnparksavdelningen

• skaffa samtycke från teammedlemmar vid behov

• kommunicera med personal och viktiga 

intressenter inblandade i vagnparksavdelningen 

för att säkerställa att de är på det klara med sitt 

ansvar

• tillhandahålla den information som behövs för en 

verifieringskedja för efterlevnaden, exempelvis 

avtal och dokument om samtycke.

På organisatorisk nivå kan huvudansvaret tilldelas 

ett särskilt dataskyddsombud, men avdelningar för 

personalresurser (HR), drift och informationsteknik 

(IT) spelar ofta ledande roller i processen.



SÅ HÄR TAR MAN FRAM 
EN HANDLINGSPLAN
Ett stort antal dataflöden som är involverade 

i vagnparkens leverantörskedja kan utsätta 

vagnparksoperatörer för särskilt stora risker under 

GDPR.

Ett företag kan till exempel få körkortsuppgifter 

både från tillståndsmyndigheten och föraren själv, 

i syfte att fastställa om föraren är lämplig att köra. 

Men de här uppgifterna kan sedan också utbytas 

med leverantörer av fordonsuthyrningstjänster, 

riskhantering eller försäkringar.

Med tanke på att riskerna är så utbredda kan företag 

börja med att utföra en fullständig riskbedömning 

för att få fram en detaljerad bild av de olika länkarna 

i leverantörskedjan där data utväxlas och identifiera 

möjliga källor till överträdelser.

Sedan kan man ta itu med varje länk och se till att 

lämpliga åtgärder vidtas för att minska och eliminera 

riskerna för individen så mycket som möjligt.

En sådan riskbedömning är faktiskt obligatorisk i vissa 

angivna situationer under GDPR och benämns som en 

konsekvensbedömning avseende dataskydd.

En konsekvensbedömning är särskilt relevant när 

ett nytt system eller en ny teknik för databehandling 

införs av ett företag. Men den kan också användas 

för att bevisa ansvarsskyldighet under GDPR, och 

hjälpa en organisation att följa förordningen och visa 

att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa 

fortsatt efterlevnad.

Ett stort antal dataflöden som 
är involverade i vagnparkens 
leverantörskedja utsätter 
vagnparksoperatörer för 
särskilt stora risker under GDPR
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Enligt GDPR krävs en konsekvensbedömning där 

personuppgiftsbehandling ”sannolikt leder till stora 

risker för fysiska personers fri- och rättigheter”. Detta 

gäller särskilt för situationer där uppgifter används för

• systematisk och omfattande utvärdering av de 

personliga aspekterna av en individ, inklusive 

profilering

• behandling av känsliga uppgifter i stor skala

• systematisk övervakning av allmänna platser i stor 

skala.

En stor del av vagnparksdata skulle omfattas av dessa 

tre villkor, till exempel användning av telematik för 

att övervaka förares prestationer, vilket kan betraktas 

som en systematisk övervakning av anställda på deras 

arbetsplats.

Vägledning genom kraven på en 

framgångsrik konsekvensbedömning har 

tillhandahållits av de gemensamma europeiska 

dataskyddsmyndigheterna, men de grundläggande 

principerna kan också omfattas av en bästa praxis-

approach för skydd av personuppgifter.

 

Efterlevnad underlättas genom att vidta följande 

åtgärder:

• Kartlägg alla dataflöden.

• Granska leverantörskedjan.

• Se till att lämpliga avtal finns.

• Fastställ en process för dataförfrågningar.

• Planera för dataintrång.

• Se till att anställda förstår sina roller.

BESKRIVNING 
AV DEN TÄNKTA 

DATABEHANDLINGEN

ÅTGÄRDER TÄNKTA 
ATT TA ITU MED 

RISKERNA

BEDÖMNING AV 
RISKERNA FÖR DE 

REGISTRERADES FRI- 
OCH RÄTTIGHETER

UPPSKATTNING AV 
NÖDVÄNDIGHET OCH 
PROPORTIONALITET

ÅTGÄRDER 
TÄNKTA ATT VISA 

EFTERLEVNAD

ÖVERVAKNING  
OCH GRANSKNING

DOKUMENTATION
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KARTLÄGG ALLA  
DATAFLÖDEN

Kartläggning av alla dataflöden som är inblandade i 

vagnparkens leverantörskedja kan vara en användbar 

utgångspunkt för att genomföra en lämplig 

riskbedömning.

Det innebär att notera alla olika dataflöden som 

flyter in i och ut ur en verksamhet, liksom vilka andra 

individer och organisationer som är inblandade i 

dessa transaktioner.

Det kan vara bra att kartlägga allt detta i ett visuellt 

diagram som underlättar en snabb analys av de olika 

länkarna i kedjan.

I varje enskilt fall är det lämpligt att identifiera vem 

som är personuppgiftsansvarig och vem som är 

personuppgiftsbiträde och sedan avgöra om lämpliga 

avtal finns.

Det här hjälper företaget att förstå hur förberedda de 

är på att GDPR träder i kraft och var möjliga problem 

kan finnas.

TYPISKA VAGNPARKSDATAFLÖDEN

Företag som driver en vagnpark hanterar 

ett stort antal dataflöden, både in i 

och ut ur organisationen. Exempel på 

tredjepartsorganisationer med vilka känsliga 

personuppgifter utbyts omfattar

• leverantörer av telematik och annan 

programvara

• leasingföretag

• fordonsåterförsäljare

• försäkringsbolag

• riskhanteringsföretag

• olyckshanteringsföretag

• tillståndsmyndigheter för fordon

• leverantörer av service, underhåll och 

reparationer

• leverantörer av bränslekort.
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GRANSKA  
LEVERANTÖRSKEDJAN

Företag kan hållas ansvariga för intrång i hela 

leverantörskedjan. Det innebär att det är viktigare 

än någonsin för att försöka säkerställa att alla 

vagnparksleverantörer som behandlar känsliga 

uppgifter gör det på ett bevisligen säkert sätt.

Varje personuppgiftsbiträde som identifieras vid 

utarbetandet av en dataflödeskarta ska kunna ge 

tillräckliga garantier för att kraven i GDPR kommer att 

uppfyllas och att de registrerades rättigheter skyddas.

Detsamma gäller alla tänkbara nya leverantörer och 

det är viktigt att införa en tydlig verifieringskedja för 

alla situationer där personuppgifter behandlas. Man 

bör också komma ihåg att dessa leverantörer i sin tur 

även kan arbeta med andra leverantörer som också 

kan använda uppgifterna i fråga.

Företag kan 
hållas ansvariga 
för brott i hela 
leverantörskedjan

SE TILL ATT LÄMPLIGA  
AVTAL FINNS

Där ett dataflöde uppstår är det viktigt att identifiera 

om ett nytt samtycke krävs för att säkerställa att 

transaktionen följer GDPR.

Var exempelvis syftet med att använda telematikdata 

i det förflutna tydligt angivet, vare sig det används för 

att minska bränslekostnaderna, förbättra säkerheten 

eller för något annat ändamål? Om svaret är nej bör 

det åtgärdas för att göra klart för den anställde varför 

behandling av personuppgifter krävs.

Varje gång en personuppgiftsansvarig använder ett 

personuppgiftsbiträde måste ett skriftligt avtal finnas 

som beskriver villkoren för användning. De här avtalen 

bidrar också till att båda parter förstår sitt ansvar 

och sina förpliktelser. GDPR beskriver vad som bör 

inkluderas i ett avtal mellan personuppgiftsansvarig 

och personuppgiftsbiträde.
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FASTSTÄLL EN PROCESS FÖR 
DATAFÖRFRÅGNINGAR

Enligt GDPR har en registrerad rätt att få tillgång till 

sina personuppgifter som innehas av en organisation. 

När det gäller telematikdata kan det här omfatta 

plats- och reseinformation, siffror på körsträckor 

och statistik över körstil bland många andra 

uppgiftskategorier.

Om en person begär åtkomst måste denne förses 

med detaljer om vilka uppgifter som lagras och få 

bekräftelse på om de behandlas. Information måste 

lämnas senast en månad från mottagandet av 

begäran, men fristen kan förlängas med ytterligare 

två månader om förfrågningarna är komplexa eller 

många.

För att kunna följa förordningen gör företag klokt 

i att inrätta en tydlig process för behandling av 

dessa förfrågningar. Det här kan innefatta att tilldela 

ansvaret till lämplig personal och att vidta åtgärder 

för att verifiera identiteten på den person som gör 

förfrågan.

De bör också säkerställa att uppgifterna är lätt 

åtkomliga. När det gäller telematik kan det här 

innebära att arbeta med en leverantör som erbjuder 

lättillgängliga, men ändå heltäckande, rapporter som 

belyser vilka uppgifter som finns om varje anställd.

Företag kan också exempelvis skapa en särskild 

e-postadress som förfrågningar kan skickas till. En 

bästa praxis-hållning skulle ge individer möjlighet 

att på distans få direkt tillgång till information via ett 

säkert självbetjäningssystem.

Om en person begär 
åtkomst måste denne 
förses med detaljer om 
vilka uppgifter som lagras 
och få bekräftelse på om 
de behandlas
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PLANERA FÖR  
DATAINTRÅNG

Även om en mängd olika åtgärder kan genomföras 

för att minska riskerna är det viktigt att det finns en 

process för hantering av dataintrång.

Ett dataintrång kan inkludera något av följande:

• tillgång till personuppgifter för en obehörig tredje 

part

• ett avsiktligt eller oavsiktligt intrång 

av en personuppgiftsansvarig eller ett 

personuppgiftsbiträde

• överföring av personuppgifter till fel mottagare

• datorenheter som innehåller personuppgifter 

förloras eller stjäls

• ändring av personuppgifter utan tillstånd

• förlust av tillgång till personuppgifter.

Robusta processer bör införas för att upptäcka, 

utreda och internrapportera överträdelser. Detta 

bidrar till att säkerställa att ett välgrundat beslut kan 

fattas om huruvida en överträdelse är allvarlig nog att 

rapporteras till behörig tillsynsmyndighet, vilket måste 

göras inom 72 timmar om det är möjligt. Där det finns 

en stor risk för att intrånget kommer att negativt 

påverka individens fri- och rättigheter måste också 

individen meddelas.

För att kunna bistå i den här processen kan anställda 

utbildas i hur man upptäcker ett intrång och till vem 

man rapporterar intrång inom deras företag.

CHECKLISTA FÖR DATAINTRÅNG

För att kunna agera korrekt vid eventuella 

dataintrång bör företag se till att de kan uppfylla 

samtliga av följande krav:

• Ha en rutin för att bedöma den sannolika 

risken för individer som en följd av intrånget.

• Identifiera den berörda tillsynsmyndigheten 

för din personuppgiftsbehandling.

• Ha en rutin för att informera den berörda 

tillsynsmyndigheten om ett intrång inom 72 

timmar från att vi blivit medvetna om det, 

även om vi inte har alla detaljer ännu.

• Veta vilken information vi måste ge den 

behöriga tillsynsmyndigheten om ett intrång.

• Ha en rutin för att informera berörda individer 

om ett intrång när det sannolikt kan resultera i 

en hög risk för deras fri- och rättigheter.

• Informera berörda individer utan onödigt 

dröjsmål.

• Veta vilken information som individer måste 

ges om ett intrång, samt rådgivning för att 

hjälpa dem att skydda sig mot verkningarna.

• Dokumentera alla intrång, även om alla inte 

behöver rapporteras1.

1  https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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Ibland tror man att ansvaret för dataskydd endast 

vilar på den utsedda personuppgiftsansvarige inom 

en organisation. Men hela personalen kan bidra till att 

företaget efterlever förordningen. Även vardagliga 

uppgifter såsom att skicka ett e-brev kan leda till 

dataintrång om personuppgifter oavsiktligt skickas till 

någon som inte har tillstånd att se dem.

Därför är det viktigt att upprätta en positiv 

organisationskultur och hjälpa alla anställda att bli 

engagerade i att skydda personuppgifter.

Kommunikation kan vara viktigt för att uppnå det 

här, genom enkla åtgärder som e-postutskick till 

personalen hela vägen till riktade utbildningar och 

seminarier. Företag gör även klokt i att se till att 

anställda är medvetna om sitt ansvar för att skydda 

personuppgifter. De bör känna till vilka aktiviteter som 

kan innebära risk för dataintrång och hur de ska agera 

om de tror att de har bidragit till ett intrång.

Vid administrering av en vagnpark kan kommunikation 

vara en särskild utmaning, då personal kan tillbringa 

avsevärt mycket tid ute på vägarna. Då kan det vara 

bra att fundera över hur kommunikationen levereras. 

Det kan innebära att skicka budskap till de anställda 

via deras förarterminaler i fordonet eller skapa en 

kort handbok som förvaras i varje fordon. Allt det 

här kan utgöra en del av ett strukturerat, metodiskt 

tillvägagångssätt för dataskydd och, genom att 

bli vägledd av bästa praxis, kan företag skaffa sig 

en stark position för att säkerställa att de följer 

förordningen.

SE TILL ATT ANSTÄLLDA 
FÖRSTÅR SINA ROLLER

Det här kan bli ett betydande åtagande, men tid och 

resurser bör avsättas för att se till att lämpliga system 

införs och att deras lämplighet övervakas fortlöpande. 

Det är också mycket viktigt att arbeta med 

leverantörer som kan uppfylla samma höga normer 

för dataskydd. Det innebär även att granska befintliga 

leverantörsrelationer där uppgifter delas för att 

absolut säkerställa att man uttryckligen kommit 

överens om vad uppgifterna ska användas till. En 

bästa praxis-rutin kan även omfatta användningen 

av skriftliga avtal som beskriver de specifika 

användningsvillkoren.

Det är viktigt att 
upprätta en positiv 
organisationskultur och 
hjälpa alla anställda att bli 
engagerade i att skydda 
personuppgifter



SÅ HÄR KAN
WEBFLEET SOLUTIONS  
HJÄLPA DIG ATT FULLGÖRA 
DINA SKYLDIGHETER 
ENLIGT GDPR

För en vagnparksoperatör kan arbetet med GDPR 

kännas som att vandra in i en labyrint av regler. 

Även om de nya reglerna bör ses ur ett visst 

perspektiv – som ett steg för att utöka och 

förstärka befintlig lagstiftning om datasekretess och 

datasäkerhet – har ansvarsbördan sannerligen ökat.

Att inte följa reglerna är inte ett alternativ. Det 

här har inte bara satt ett skarpare fokus på 

förhållandet mellan vagnparksoperatörerna 

och deras förare, utan även förhållandet mellan 

operatörer (personuppgiftsansvariga) och 

personuppgiftsbiträden – i synnerhet deras 

telematikleverantörer. 

Företag behöver kännas sig trygga med att deras 

telematiksystem inte bryter mot de nya reglerna och 

gör dem skyldiga till straffavgifter för överträdelser 

mot datasekretess och datasäkerhet.

På Webfleet Solutions vi har arbetat med kraven i 

dataskyddsförordningen ända sedan 2012, då dess 

första utkast publicerades. Därför var förordningen en 

viktig aspekt när vi utformade de lösningar vi erbjuder 

våra kunder, så att du kan lita på att vi har vidtagit alla 

tänkbara åtgärder för att säkerställa att du är i trygga 

händer.

Webfleet Solutions  
har arbetat enligt 
kraven i GDPR ända 
sedan 2012
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Principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard, som förstärker vikten av datasäkerhet, är 

väsentlig i GDPR.

Från första början har du en skyldighet att 

genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder 

för att visa att du har byggt in dataskydd vid 

databehandlingsaktiviteter.

INFORMATIONSSÄKERHETEN  
ÄR CENTRAL

Det lägger bördan på dem som utvecklar teknik 

att ta hänsyn till sekretess som en del av sin 

produktutformning. Webfleet Solutions har, i 

egenskap av personuppgiftsbiträde för sina kunders 

personuppgifter, strävat efter att uppfylla den här 

förpliktelsen sedan de första utkasten till GDPR 

blev tillgängliga år 2012. Här nedan sammanfattar 

vi hur våra lösningar, som styrs och granskas av vår 

datasekretesschef, åstadkommer detta.

ACKREDITERAD DATASÄKERHET

Vi har mycket strikta regler för datasekretess och 

datasäkerhet och har etablerat bästa praxis-rutiner 

för att säkerställa att högsta möjliga normer uppfylls. 

Det här bygger på ackrediteringen enligt ISO/IEC 

27001:2013 som har beviljats Webfleet Solutions, och 

som alla anställda är skyldiga att följa. 

Vårt ledningssystem för informationssäkerhet 

(ISMS) täcker alla våra kritiska affärsprocesser som 

är nödvändiga för att säkra informativa tillgångar 

relaterade till Webfleet Solutions tjänsteplattform. 

I enlighet med standarden ISO/IEC 27001:2013 

innefattar detta arkitektur, teknik, kvalitetssäkring 

och IT-tjänster, liksom även våra säkra datacentraler 

som finns inom Europeiska unionen. Säker, 

krypterad inloggning och dataöverföring till vår 

tjänsteplattform uppfyller de högsta normerna 

för EV SSL-kryptering (SSL-certifikat med utökad 

validering).
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Vårt system för hantering av informationssäkerhet innefattar:

• Utförliga säkerhetspolicyer som ger vägledning och stöd 

för hantering av informationsledningssystemet och alla 

driftsaktiviteter.

• Protokoll för personalsäkerhet som inkluderar att välja 

rätt anställda och kontinuerligt förse dem med anpassad 

utbildning.

• Styrning vid förvaltning av tillgångar som innefattar 

lagerhantering, ägarskap och underhåll genom hela 

tillgångens livscykel säkerställer korrekt klassificering, 

märkning och riskägartilldelning. Detta innefattar säker 

hantering av företagets immateriella egendom och kunddata.

• Åtkomststyrning som resulterar i att åtkomst är begränsad till 

vad man specifikt behöver ha och veta. Ytterligare styrmedel 

bidrar till att förhindra obehörig åtkomst.

• Kryptografiska tekniker som skyddar sekretessen och 

integriteten i våra kunders data och våra operativa system.

• Fysisk och miljömässig säkerhet som innefattar 

datacentraler på nivå 3+, en aktiv konfiguration som 

säkerställer katastrofåterställning och kapacitet för hög 

tillgänglighet som testas regelbundet.

• Driftsäkerhet som bygger på säkerhetsreferenser och stöds 

av hanterade, strikta och repeterbara processer.

• Säkra kommunikationer genom sådana åtgärder som 

nätverkssegregering, VLAN-separation, DMZ med 

brandväggar i flera nivåer, styrning av nätverksåtkomst 

(NAC) och kryptering som standard med de senaste 

branschstandarderna.

Vår säkra kodningsprinciper 

och processer garanterar en 

smidig produktlivscykel. Det 

inkluderar expertgranskad 

design och kodning, stilriktlinjer, 

kvalitetssäkrande funktions- och 

belastningstest, hantering av 

versioner och ändringar, statiska 

kodgranskningar.

Vi åtar oss även följande program: 

säkerhetsutbildning för vår 

arbetsstyrka, säkerhetstestning och 

granskning på genomförandenivå, 

systemhärdning, sårbarhets-/

uppdateringshantering, testning av 

webbapplikationssäkerhet.

Regelbundna granskningar 

av lagstadgade krav och 

säkerhetskrav som kan påverka 

vår telematikplattform eller våra 

informationstillgångar, utförs av 

teamet för vårt system för hantering 

av informationssäkerhet (ISMS).
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DINA FÖRARES UPPGIFTER – DU 
BESTÄMMER

När telematikdata handlar om dina förare bestämmer 

du hur och för vilket syfte de används. 

Vi har samarbetat med datasekretessgrupper och 

företagsnämnder/fackföreningar för att visa vårt 

engagemang för förarnas sekretess. För att alla ska 

förstå hur deras uppgifter används tillhandahåller 

vi omfattande förklarande material, inklusive 

onlinehandböcker och utbildningsmaterial. Det 

här kan hittas via supportinformationen Explore 

WEBFLEET och användarhandböcker tillgängliga på 

vår kundportal för Webfleet Solutions. 

Dessutom är Webfleet Solutions lösning i hög 

grad konfigurerbar så att du kan bestämma vilken 

information som samlas in – när och hur länge den 

sparas.

DATALAGRING OCH BEVARING

Enligt dataskyddsförordningen måste du 

dokumentera vilka personuppgifter du förvarar, var 

de kom ifrån och vem du delar dem med. 

Webfleet Solutions tjänsteplattform erbjuder 

standardalternativ för datalagring, baserat på typiska 

kundkrav, men dessa kan justeras.

Textmeddelanden, order- och 

fordonsstatusmeddelanden, positionsdataspår, 

tillsammans med händelsedata om körning och 

fortkörning lagras alla automatiskt i 90 dagar. 

Resedata lagras i två hela kalenderår, förutom 

innevarande år. Arkiverade rapporter lagras däremot i 

upp till 36 månader.

Alla kunduppgifter som behandlas av Webfleet 

Solutions lagras i datacentraler inrymda i 

syreutarmade bunkrar som ger dubbel redundans.
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DATASEKRETESS OCH ÅTKOMST

I linje med GDPR kontrolleras och granskas Webfleet 

Solutions för att säkerställa att datasekretessen 

efterlevs.

Du kan endast komma åt WEBFLEET med ett 

registrerat kontonamn, användarnamn och lösenord. 

In enlighet med kraven i GDPR kommer tillgång till 

alla WEBFLEET-data sällan att vara nödvändig för alla 

användare.

De uppgifter som finns tillgängliga för registrerade 

användare kan följaktligen begränsas, baserat på 

deras specifika behov av information. Personalchefer, 

ekonomichefer och anställda inom försäljning 

och drift kommer exempelvis alla att behöva 

tillgång till olika slags information i sina respektive 

verksamhetsfunktioner.

Förare av fordon som utrustats med vår lösning för 

vagnparkshantering kan växla mellan reselägena 

affärsresa, pendling eller privatresa, vilket aktiverar 

eller inaktiverar spårningen av deras fordons plats.

Webfleet Solutions stöttar även sina kunder genom 

att respektera individers rättigheter gällande åtkomst 

till och radering av uppgifter.

I händelse av dataradering markeras data som 

avrefererade och skrivs över för att förhindra att de 

återställs av obehöriga.

Webfleet Solutions 
kontrolleras och 
granskas för att 
säkerställa att 
datasekretessen 
efterlevs
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1
Agerar du som personuppgiftsbiträde eller 
personuppgiftsansvarig enligt definitionerna 
i GDPR?

2
Följer ditt system GDPR och uppfyller 
internationella standarder för datasäkerhet 
och sekretess?

3 Vilka typer av uppgifter lagrar du?

4 Var och hur länge lagras förares 
personuppgifter?

5 Har kunderna kontroll över hur länge 
uppgifterna sparas?

6
Erbjuder ditt system användaradministration 
som begränsar dataåtkomst till endast dem 
som behöver den?

7 Kan personuppgifter tas bort i ditt system?

8 Görs kunduppgifter tillgängliga för tredje 
part?

9 Kan förare skydda sin sekretess när de gör 
privata resor?

10
Förser du dina kunder med 
kommunikationsmaterial som vi kan dela 
med förare och som förklarar hur deras 
personuppgifter används?

TIO FRÅGOR ATT STÄLLA TILL DIN TELEMATIKLEVERANTÖR

Vi har beskrivit hur Webfleet Solutions hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter. Försäkra dig om att din 

huvudleverantör bidrar till att du håller dig på rätt sida av lagen.



FRISKRIVNING: Informationen i Webfleet Solutions dokumentation 

och online finns endast i informationssyfte och uttrycker vår syn på 

ämnet. Informationen bör inte betraktas som juridisk rådgivning. 

Dessutom återspeglar informationen i dessa dokument och online 

kanske inte den mest aktuella rättsliga utvecklingen. Du bör inte 

agera på informationen utan att söka juridisk rådgivning.


