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Autoniks arbete med GDPR
Vad är GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR), i Sverige kallad
Dataskyddsförordningen, är en EU-förordning som träder i kraft 25/5 2018. Den
ersätter då Personuppgiftslagen (PUL) och innebär flera förändringar i hur
personuppgifter får hanteras och lagras. Förordningen medför ökat lagligt stöd för
individen vars personuppgifter behandlas och större ansvar för dem som
behandlar uppgifterna.
Genomgång av produkter och arbetssätt
För att uppfylla kraven i förordningen har Autonik gjort ett omfattande
förberedelsearbete. Vi har gått igenom våra produkter och vårt arbetssätt samt
upprättat styrdokument och handlingsplaner. I genomgången av våra produkter
har vi gjort en kartläggning av var personuppgifter används och upprättat en
förteckning över detta. Syftet med arbetet är att säkerställa att personuppgifter
endast används där det är nödvändigt. Kartläggningen kan även användas av våra
kunder som ett stöd i att förstå hur våra produkter hanterar personuppgifter.
När vi sett över vårt arbetssätt har vi anpassat hur vi tar emot och skickar ut
personuppgifter för att dessa skall hanteras i enlighet med förordningen.
Styrdokumentens syfte är att säkerställa att även framtida arbete följer
föreskrifterna i Dataskyddsförordningen. Handlingsplaner finns för att se till att
personalen vet hur den skall agera vid incidenter.
Förändringar
Autonik har gjort en hel del förändringar i sina produkter för att uppfylla
föreskrifterna i Dataskyddsförordningen. Några av dessa förändringar finns med i
wwLab® version 2018-1. Ytterligare förändringar kommer i nästa version av
wwLab®. Autonik arbetar kontinuerligt med att tillgodose de behov våra kunder
har och utvecklar nya funktioner utifrån detta. I vår utveckling sker fortlöpande
arbete med att säkerställa att våra produkter följer föreskrifter och lagar samt
arbete för att garantera att våra produkter är säkra och pålitliga.
Har ni några funderingar kring Dataskyddsförordningen och Autoniks produkter så
tveka inte att höra av er.

