
Underbilaga 1 - Instruktioner för databehandlingen 

 

Ändamål 
 
Ändamål för vilka personuppgifterna ska 
behandlas av Personuppgiftsbiträdet 
 

• Fullgöra sina skyldigheter enligt 
Tjänsteavtalet, eventuella 
tjänstespecifika villkor och detta 
Biträdesavtal. 
 

• Fullgöra Personuppgiftsbiträdets 
skyldigheter enligt tillämplig 
dataskyddslagstiftning som är 
tillämpliga för Personuppgiftsbiträdet i 
dennes egenskap av 
personuppgiftsbiträde vid 
Personuppgiftsbiträdets behandling av 
personuppgifter enligt Tjänsteavtalet 
och detta Biträdesavtal. 
 

• För Direktkunder samt Direktkunder 
med byråavtal som är enskild firma är 
ändamålet även att överföra 
personuppgifter till bolag i samma 
koncern som Digitala Lagkassan för att 
sådant bolag ska kunna tillhandahålla 
och marknadsföra tjänster som har nära 
samband med Digitala Lagkassan 
tjänster, exempelvis avseende 
försäkringar, fakturering och utskrifter. 

 

Kategorier av uppgifter 
 
Personuppgifter som ska behandlas av 
Personuppgiftsbiträdet 
 

Vilka kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas varierar beroende på vilka av 
Tjänsterna som används av den 
Personuppgiftsansvarige. Exempel på 
personuppgifter som ska behandlas i samband 
med Tjänsterna är: 
 

• Kontaktuppgifter, såsom till exempel 
namn, e-postadress och adress. 

• Faktureringsinformation, såsom till 
exempel kundnummer, adress och 
referens. 

• Personaluppgifter, såsom 
personnummer och bankkontonummer 
samt personuppgifter om hälsa såsom 
sjukfrånvaro. 

• Känsliga personuppgifter såsom till 
exempel uppgifter som avslöjar religiös 
övertygelse, politiska åsikter och 
medlemskap i fackförening kan 
behandlas av Personuppgiftsbiträdet 
beroende på vilken verksamhet som 



den Personuppgiftsansvarige väljer att 
använda Tjänsterna inom. 

• För Direktkunder samt Direktkunder 
med byråavtal som är enskild firma 
innefattas även personuppgifter som 
dessa Kunder har fört in i Tjänsten, 
vilket kan innefatta exempelvis 
bokföringsinformation. 

 
 
 

Kategorier av registrerade 
 
Kategorier av registrerade som 
Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla 
personuppgifter om. 
 

• Användare 

• Den Personuppgiftsansvarige, om 
denne är en enskild firma. 

• Den Personuppgiftsansvariges 
anställda, kunder, medlemmar och 
leverantörer samt andra kategorier av 
registrerade vars personuppgifter som 
den Personuppgiftsansvarige beslutar. 

• Beroende på vilken verksamhet som 
den Personuppgiftsansvarige väljer att 
använda Tjänsterna inom kan 
Personuppgiftsbiträdet komma att 
behandla personuppgifter om 
minderåriga 

 

Behandlingsaktiviteter 
 
Behandlingsaktiviteter som kommer att utföras 
av Personuppgiftsbiträdet. 
 

• Organisering, strukturering, lagring och 
insamling av personuppgifterna i form 
av filimport. 

• Överföring av personuppgifterna för att 
fullgöra Personuppgiftsbiträdets 
skyldigheter i enlighet med punkt 4 i 
Biträdesavtalet. 

• Bearbetning eller ändring, kopiering, 
justering eller sammanförande och 
radering av personuppgifterna för att 
på begäran av den 
Personuppgiftsansvarige fullgöra 
Personuppgiftsbiträdets skyldigheter 
enligt punkt 3.2 i Biträdesavtalet. 

• Samkörning av den 
Personuppgiftsansvariges 
personuppgifter med externa register. 

• För Direktkunder samt Direktkunder 
med byråavtal som är enskild firma: 
överföring av personuppgifterna till 
bolag i samma koncern som Digitala 
Lagkassan. 

 



Plats för behandling av personuppgifterna 
 
Alla platser där personuppgifter kommer att 
behandlas av Personuppgiftsbiträdet. 
 

Plats för behandlingen varierar beroende på 
vilka av Tjänsterna och funktionerna som 
används av den Personuppgiftsansvarige.  
 

Informationssäkerhet Personuppgifterna krypteras och lagras i två 
geografiskt separata datahallar i Sverige med 
full redundans i alla led. Säkerhetstester sker 
kontinuerligt för att kontrollera efterlevnaden 
av säkerheten. Personuppgiftsbiträdet har 
implementerat tillräckliga processer och rutiner 
för behandlingen av personuppgifter.  
 

 


