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Syfte och bakgrund 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft, vilken då ersatte 
personuppgiftslagen (1998:2014), PuL.  

Med direktivet följer en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att visa på vilket sätt man 
säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna. Med personuppgift avses här all information som 
direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. 

Syftet med integritetspolicyn är att beskriva hur Skövde Energi och Skövde Energi Elnät beaktar 
integriteten vid behandling av personuppgifter och beskriva vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits 
för att skydda dem. 

Ansvar och uppföljning 
Ledningsgruppen ansvar för att uppdatera policyn vid behov. Vidare ska policyn tas upp för beslut på 
det första konstituerande styrelsesammanträdet i början av varje mandatperiod, oavsett om den är 
reviderad eller inte.  

Personuppgiftshantering 
Inom Skövde Energi och Skövde Energi Elnät ska varje behandling av personuppgifter ske med 
iakttagande av den enskildes integritet och med beaktande av de rättigheter som tillkommer de 
registrerade. Utifrån detta ska: 

• varje behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande lagstiftning. 
• behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade. 
• innan behandling påbörjas – ett särskilt och uttryckt ändamål med behandlingen vara 

fastställt. Behandling av personuppgifter ska/får inte ske för ett ändamål som är oförenligt 
med det ursprungliga ändamålet. 

• insamling av personuppgifter inte vara mer omfattande än nödvändigt. Detta innebär att 
endast uppgifter som är adekvata och relevanta får samlas in. Uppgifterna ska vara 
uppdaterade och korrekta. 

• insamlade personuppgifter endast bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt för 
ändamålet och inte annat följer av lag. 

• åtkomst till personuppgifter begränsas till de som är behöriga. 
• sådana organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna som utifrån 

riskanalyser och säkerhetsklassningar bedöms erforderliga vidtas. 
• personuppgiftsansvarig kunna påvisa sin följsamhet till förordningen och däri angivna regler/ 

principer. 
• dataskyddsombud finnas utsett.   

Varje behandling av personuppgifter ska ske på sådant sätt att risken för den registrerade minimeras.     
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Personuppgiftsansvarig 
Skövde Energi AB org.nr. 556647-1321 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
fjärrvärmekundernas personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. 
Skövde Energi Elnät AB AB org.nr. 556959-1141 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
elnätskundernas personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Detta 
innefattar bland annat att: 

• ändamål och syfte med behandling av personuppgifter fastställs innan behandlingen 
påbörjas. 

• kännedom finns om var personuppgifter förekommer, hur de används och rutiner finns på 
plats att kunna informera berörda personer vid begäran. 

• dataskyddsombud utsetts och att ombudet såväl har förutsättningar som besitter erforderlig 
kunskap för utförandet av uppdraget. 

• det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla personuppgifter med 
erforderlig säkerhet. 

• registerföring sker över personuppgiftsbehandlingar. 
• personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när biträden anlitas. 
• rutiner finns på plats dels för att tillgodose de registrerades rättigheter dels i övrigt fullgöra 

skyldigheter som ankommer på personuppgiftsansvarig såsom t.ex. anmälningsskyldighet vid 
personuppgiftsincidenter.   

• genom dokumentation säkerställa att man kan styrka att lagstiftningens krav är uppfyllda.   

 

Bilagor och referenser 
Dataskyddsförordningen 


