Dataskyddspolicy för Internetstiftelsen
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Antagen av stiftelsens styrelse 2018-12-19.

Bakgrund
Internetstiftelsen behandlar personuppgifter som väsentlig del av sin verksamhet i och med
ansvaret för att tillhandahålla och driva domännamnsregister för .se och för .nu. Utöver detta
behandlar Internetstiftelsen bland annat personuppgifter i samband med Internetstiftelsens övriga
tjänster, aktiviteter och evenemang och för internt bruk. Våra intressenter värderar
Internetstiftelsens ansvar för personlig integritet högt. Internetstiftelsen ska därför på bästa
möjliga sätt säkerställa skydd för den personliga integriteten inom Internetstiftelsens verksamhet.

Syfte
Det övergripande syftet med Internetstiftelsens dataskyddsarbete är att säkerställa att
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Toppdomänlagen.
Denna dataskyddspolicy omfattar all behandling av personuppgifter inom Internetstiftelsens
verksamhet och detta policydokument kompletteras av underliggande dokumentation såsom
riktlinjer, anvisningar och rutiner till exempel anvisning för årliga integritetsaktiviteter,
gallringsrutiner och rutiner för hantering av de registrerades rättigheter.

Policy
Internetstiftelsen ska genom relevant information, registerföring, utbildningsinsatser, inbyggt
datastöd, konsekvensbedömningar (riskbedömningar) samt dokumentation säkerställa att
personuppgifter behandlas i linje med dataskyddslagstiftningens grundläggande principer;









personuppgiftsbehandling ska baseras på en rättslig grund (laglighet)
personuppgiftsbehandling ska vara rättvis, skälig, rimlig och proportionerlig i förhållande
till de registrerade (korrekt)
information om vilka personuppgifter, hur och varför behandling sker samt den
registrerades rättigheter ska tillhandahållas (öppenhet)
personuppgiftsbehandling ska ske endast för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål (ändamålsbegränsning)
personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i
förhållande till ändamålet (uppgiftsminimering)
personuppgifterna ska vara riktiga och uppdaterade (riktighet)
personuppgifter ska endast sparas så länge som de behövs för ändamålet med
personuppgiftsbehandlingen (lagringsminimering)
personuppgifterna ska skyddas genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder (integritet
och konfidentialitet)

Internetstiftelsen ska utse dataskyddsombud och dataskyddsarbetet ska granskas regelbundet.
Incidenter ska dokumenteras och följas upp så att erfarenheter kan tas till vara som en del av det
kontinuerliga förbättringsarbetet. Resultatet av arbetet ska årligen redovisas vid ledningens
genomgång.
Dataskyddsarbetet ska bedrivas integrerat med Internetstiftelsens informationssäkerhetsarbete
vilket, genom organisatoriska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder, säkerställer
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet av informationstillgångar.
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Ansvar
Internetstiftelsens ledning är ytterst ansvarig för att reglerna för dataskyddet efterlevs och är
ansvarig för att säkerställa och visa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen. Ansvaret omfattar att säkerställa att det finns ekonomiska och
personella resurser med rätt kompetens för dataskyddsarbetet.
Informationsägare (som exempelvis tjänsteägare, projektägare med flera enligt Internetstiftelsens
rolldokument) ansvarar för dataskyddsarbetet inom sin respektive tjänst.
Varje medarbetare som hanterar personuppgifter i någon form har också ansvar för att
upprätthålla skyddet för den personliga integriteten och förbinder sig att följa de
säkerhetsföreskrifter som finns beslutade.
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