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Checklista för styrelsen i BEUM Services AB kring arbete med GDPR 
 
Följande checklista har tagits fram som stöd för att kunna hjälpa styrelsen att aktivt jobba med 
dataskyddsförordningen i BEUM services AB.  
 

     Se till att hela styrelsen får information om dataskyddsförordningen.  

o GDPR rutiner ska tas upp på minst ett sammanträde per år där checklistan ska följas och 
uppdateras vid behov. 

     Utse en person som är ansvarig för det kommande arbetet.  

o Styrelsen är ansvarig för att GDPR policyn och cheklistan följs.  

o Ansvarig för framtagande av dokument är arbetsgruppen för GDPR i styrelsen bestående av 
Rebecca Lindqvist, Karin Qwarnström och Arne Nordius. 

     Kartlägg var ni hanterar personuppgifter (gäller både digitalt och på papper).  

o Personuppgifter kommer in till BEUM via hemsida och mail. 

     Upprätta en policy om hur ni hanterar personuppgifter  

o Policy har framtagits och godkänts av styrelsen för BEUM services AB  

     Bestäm vad personuppgifterna ska användas till.  

o Personuppgifterna ska endast användas till att skicka ut nyhetsbrev via mail, att administrera 
kurstillfällen, vid kommunikation med vårt certifieringsorgan RISE kring tentamensresultat. 

 

     Samla in och hantera endast personuppgifter om ni har en laglig grund  

o Vi samlar in information när man registrerar sig för vårt nyhetsbrev, anmäler sig till en kurs, 
genomför en tentamen och när man är certifierad besiktningsman 

     Informera de personer vars uppgifter du samlar in via GDPR policy  

o Antagen GDPR policy ligger uppe på hemsidan, alla som medverkar på kurser får fylla i ett 
formulär för att godkänna hantering av personuppgifter och publicering efter certifiering. 



  
 

     Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs.  

o Den insamlade informationen inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer. 

o Personnummer samlas endast in vid anmälan och registrering till tentamen och vid 

kommunikation kring tentamensresultat med vårt certifieringsorgan RISE. 

     Se till att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade.  

o Varje år ska listan över certifierade och nyhetsbrevs prenumeranter ses över och uppdateras 
vid behov. 

     Radera personuppgifter som inte längre behövs.  

o Vid begäran om att radera personuppgifterna görs det med omedelbar verkan. 
o Vid översyn och uppdatering av personuppgifterna en gång per år tas personuppgifter som 

inte längre behövs bort. 
o Inga register förs på kursdeltagare som inte går vidare mot certifiering. 

 
     Se till att uppgifterna inte sprids till någon obehörig.  

o Vi överför inte några uppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) 

     Dokumentera era rutiner för hur ni hanterar personuppgifter.  
 

o Kursdeltagarnas personuppgifter hanteras endast av kursledningen, tentandernas uppgifter 

hanteras även av examinator, resultat av tentamen hanteras endast av examinator. 

o Nyhetsbrev och hemsida hanteras av administratör med personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


