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Samordningsavtal för gemensamt personuppgiftsansvar
Almedalsveckans officiella program
1. Avtalsparter
Region Gotland
Org.nr. 212000–0803
Box 1341
621 24 Visby

Arrangör i Almedalsveckans officiella
program

Personuppgiftsansvarig:
Regionstyrelsen
Kontaktperson för administration
av samordningsavtal:
Elin Nysten, 0498-269367

elin.nysten@gotland.se

Kontaktperson för samarbete
om dataskydd:
Madeleine Johansson, 0498-269839

madeleine.johansson02@gotland.se

2. Avtalets syfte
Samordningsavtalet syftar till att säkerställa de registrerades fri- och rättigheter när
Parterna har ett gemensamt personuppgiftsansvar vid personuppgiftsbehandling
och till att uppfylla artikel 26 Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679,
(”dataskyddsförordningen”).
Avtalet ska tydliggöra vad respektive part har för ansvar.
Det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan Region Gotland och
arrangörer som genomför evenemang under Almedalsveckan. Det gäller hantering
av personuppgifter i Almedalsveckans officiella program som publiceras på hemsida och via intressenter i tryckt form, app och Playkanal samt arkiveras i Region
Gotlands arkiv.
3. Avtalstid
Detta Samordningsavtal gäller tillsvidare.
Uppgifterna gallras efter aktuell Almedalsvecka enligt nedan;
 Uppgifter kopplat till registrering av arrangörskonton, fakturering, utlämning av uppgifter gallras 2 år efter aktuell Almedalsvecka, förutsatt att part
inte förnyat sitt konto inom de senaste två åren.
 Tryckt program, där det föreligger utgivningsbevis, bevaras i arkiv.

Besöksadress Visborgsallén 19, Visby
Postadress 621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 93 10

E-post almedalsveckan@gotland.se
Webbplats www.almedalsveckan,info
Org nr: 212000-0803
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 App och Playkanal gallras efter 1 år.
 Det officiella programmet arkiveras i Region Gotland länsarkiv.
4. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
Personuppgifter i varje enskilt evenemang i Almedalsveckans officiella program
behandlas utifrån den rättsliga grunden om allmänt intresse. Det föreligger gemensamt personuppgiftsansvar mellan Region Gotland och respektive arrangör som
tydliggörs inom ramen för detta samordningsavtal.
För de personuppgifter som behandlas i samband med arrangörskonto föreligger
avtal som rättslig grund.

5. Övergripande ansvarsfördelning mellan parterna
Region Gotland
 Region Gotland ansvarar för personuppgifter som hanteras kring ett arrangörskonto, uppgifter för att kunna hantera fakturering samt utlämning
av uppgifter.
 Region Gotland ansvarar för hantering av material i skrift för det officiella
programmet via hemsidan (almedalsveckan.info och program.almedalsveckan.info), app (Almedalen Just Nu), tryckt program (Almedalen Just
Nu) och Playkanal (almedalsveckanplay.info).
 Region Gotland ansvarar för att kommunicera datum till arrangören för
när uppgifterna lämnas för tryckt program under aktuell Almedalsvecka.
För det tryckta programmet föreligger utgivningsbevis.
Arrangör
 Arrangören ansvarar för personuppgifter som är registrerade i samband
med respektive evenemang samt för rörligt material kopplat till sitt evenemang. Arrangören ansvarar för att informera den som medger att få sina
uppgifter publicerade i Almedalsveckans officiella program att uppgifterna
registreras i samband med varje enskilt evenemang, att uppgifterna lagras
hos en offentlig myndighet, var de kommer att publiceras, att de arkiveras
enligt arkivlagen hos Region Gotland samt utlämning av uppgifter enligt
lag (OSL 2009:400).
6. Principer för behandling
Parterna bär gemensamt ansvar för att det föreligger en rättslig grund för behandlingen och för dess dokumentation.
Parterna ansvarar gemensamt för att följa principerna för personuppgiftsbehandling i enlighet med artikel 5 dataskyddsförordningen.
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7. De registrerades rättigheter
Arrangören åtar sig att tillgodose de registrerades rätt till information i enlighet
med artikel 13 och 14 dataskyddsförordningen.
Region Gotland är gemensam kontaktpunkt för registrerade avseende:
 Rätten till registerutdrag, artikel 15 dataskyddsförordningen.
 Rätten till rättelse, artikel 16 dataskyddsförordningen.
 Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”), artikel 17 dataskyddsförordningen.
 Rätten till begränsning av behandling, artikel 18 dataskyddsförordningen.
 Anmälningsskyldigheten i samband med rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling, artikel 19 dataskyddsförordningen.
 Rätten att göra invändningar mot en behandling, artikel 21 dataskyddsförordningen.
 Klagomål
Parterna ansvarar för att hjälpa varandra i den mån det är relevant och nödvändigt
för att uppfylla skyldigheterna gentemot de registrerade.
8. Ansvarsplikt och säkerhetsåtgärder
Parterna ansvarar för att beakta behandlingens art, omfattning, sammanhang och
ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter, och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet
med artikel 24 dataskyddsförordningen.
Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.
Om det står i proportion till behandlingen, ska de åtgärderna omfatta Parternas
genomförande av lämpliga strategier för dataskydd.
Parterna åtar sig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med Dataskyddslagstiftningen eller annan relevant lagstiftning för
att skydda personuppgifterna.
Parterna ansvarar för att efterfölja bestämmelsen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, i enlighet med artikel 25 dataskyddsförordningen.
9. Personuppgiftsbiträden
Region Gotland är berättigad att anlita personuppgiftsbiträden för utförandet av
behandlingen. Region Gotland är skyldig att informera arrangörerna då nya personuppgiftsbiträden anlitas.
Vid anlitandet av personuppgiftsbiträden är Region Gotland ansvarig för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, artikel 28. Region Gotland är då skyldig att:
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 endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att
genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant
sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer
att den registrerades rättigheter skyddas,
 säkerställa att det ingås ett giltigt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Gotland och personuppgiftsbiträdet, samt
 genom personuppgiftsbiträdesavtalet förbjuda personuppgiftsbiträdet att
föra över personuppgifter till tredje land.
Om Region Gotland avser att anlita ett personuppgiftsbiträde ska Region Gotland
tillhandahålla information till arrangören om vilken typ av uppgifter och kategorier av registrerade ett visst personuppgiftsbiträde ska befatta sig med samt dess
kapacitet och förmåga att leva upp till sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen och annan relevant lagstiftning.
Region Gotland ska på arrangörens begäran översända en kopia på personuppgiftsbiträdesavtalet.
Region Gotland åtar sig även att informera arrangören om eventuella planer på att
upphöra att använda sig av ett godkänt personuppgiftsbiträde.
10. Register över behandling
Parterna ansvarar för att iakttaga kravet i artikel 30 i dataskyddsförordningen om
register över behandlingsaktiviteter. Detta innebär att Parterna vardera sammanställer en förteckning över den gemensamma behandlingen.
Parterna åtar sig att informera varandra om innehållet i registret.
11. Personuppgiftsincidenter
Parterna åtar sig att bistå varandra med att fullgöra deras skyldigheter vid en misstänkt personuppgiftsincident. Parterna ska tillhandahålla varandra stöd för att utreda misstankar om att någon obehörigen behandlat eller haft obehörig åtkomst
till personuppgifterna.
Vid personuppgiftsincidenter, samt risker för sådana, ska berörd Part utan onödigt
dröjsmål skriftligen underrätta om händelsen. Berörd Part ska tillhandahålla en
skriftlig beskrivning av personuppgiftsincidenten. En sådan ska redogöra för:
 personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet
registrerade som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter
som berörs,
 sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och
 åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra personuppgiftensincidentens potentiella negativa effekter.
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Parterna ansvarar för att enskilt anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 33 i dataskyddsförordningen.
12. Lokalisering och överföring av personuppgifter till tredje land
Parterna ska tillse att personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES.
Ett förbud för anlitade personuppgiftsbiträden att överföra personuppgifter till
tredje land ska framgå av de personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med stöd av
8.2.
13. Ansvar för skada i samband med behandling av personuppgifter
Vid ersättning för skada som, genom fastställd dom eller annat beslut, utgått till
registrerad på grund av överträdelse av någon bestämmelse i Samordningsavtalet
eller tillämplig dataskyddsbestämmelse ska artikel 82 dataskyddsförordningen tilllämpas.
Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i dataskyddsförordningen eller 6 kap. 2 § lag
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska
bäras av den Part som påförts en sådan avgift.
Vid kännedom om omständighet som kan leda till skadestånd eller betalningsansvar för den andra ska berörd Part omedelbart informera om förhållandet och aktivt samarbeta för att förhindra och minimera sådant skadestånd eller betalningsansvar.
Oaktat vad som anges i ett eventuellt Huvudavtal och dess Bilagor gäller de två
första punkterna före andra regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser behandling av personuppgifter.
14. Tillägg eller ändringar
Samordningsavtalet godkänns digitalt av den som innehar arrangörskontot. Tillägg
och ändringar av aktuellt Samordningsavtal går inte att göra för aktuell Almedalsvecka.
15. Tvist
För Samordningsavtalet gäller svensk rätt.
Eventuell tvist som uppstår med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän
domstol.

