
GDPR



GDPR	anpassning	av	FinxS

Ansvarsskyldighet Laglighet,	korrekthet	och	
öppenhet

Lagringsminimering Korrekthet	och	
uppgiftsminimering	

Integritet	och	
konfidentialitett

Ändamåls
begränsning



Integritet	och	konfidentialitet

Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring
eller skada genom olyckshändelse. Den som behandlar personuppgifter ska därför vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Hur	följer	FinxS-Systemet	denna	pricip?

- Automatisk	påminnelse	om	att	ändra	lösenord	var	tredje	månad
- Varje	användare	kan	snabbt	ändra	sitt	lösenord	på	egen	hand
- Användaraktivitetslogg
- Inloggningsidentifiering
- Lösenordsskydd	för	resultaten	som	skickas	som	en	PDF-fil
- Plattformen	skyddad	med	ett	SSL-krypteringscertifikat



FinxS Lösenord

VAD	INNEBÄR	DET?

Lösenord	för	att	logga	in	på	FinxS-
Systemet.	Systemet	påminner	automatiskt	
användaren	om	att	ändra	lösenordet	var	
tredje	månad.	Efter	systemuppdateringar	
kan	användaren	ändra	det	snabbt	och	på	
egen	hand.

Varje	användare	kan	ändra	
lösenordet,	på	sin	användarnivå,	
själv.

För	att	ändra	lösenordet,	ange	
det	aktuella	lösenordet	och	
sedan	det	nya.

Kom	ihåg!	
Lämna	inte	dina	lösenord	till	någon	
annan.

Lösenordet	får	inte	innehålla	
förnamn,	efternamn	och	
organisationsnamn.
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Hur	gör	man?



Identifiering	av	inloggningar	i	FinxS-Systemet

VAD	INNEBÄR	DET?

Systemet	lagrar	inloggningar.	Det	
registrerar	IP-adressen	till	den	dator	från	
vilken	inloggning	i	systemet	skedde,	det	
gör	det	möjligt	att	kontrollera	om	någon	
har	försökt	logga	in	på	systemet	med	
användarens	uppgifter.

Efter	3	misslyckade	inloggningsförsök	

låses	systemet	i	ca	20	minuter.

Efter	att	användaren	loggat	in	i	

FinxS	registrerar	systemet	

datorns	IP-adress.

Kom	ihåg!	

Lämna	inte	dina	lösenord	till	någon	

annan.

När	du	glömmer	ditt	lösenord,	använd	

alternativet:	Glömt	ditt	lösenord?	och	

följ	instruktionerna.
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FinxS	aktivitetslogg

HUR	FUNKAR	DET?

Systemet	övervakar	aktiviteten	hos	
användaren	av	FinxS-Systemet	och	sparar	
all	data	från	de	senaste	24	månaderna.	Det	
registrerar	t.ex.	korrekta	och	felaktiga	
inloggningar,	radering	av	information	och	
administrativa	aktiviteter	som	t	ex	att	
skapa	mallar	eller	lägga	till	grafiska	filer.	
Detta	gör	att	du	kan	kontrollera	om	dina	
uppgifter	har	använts	av	någon	annan.

Systemet	registrerar	det	senaste	
inloggningsdatumet	och	tiden,	dvs	när	
inloggningsuppgifterna	senast	
användes.
Systemet	registrerar	radering.	
Detta	gäller	för:	resultat,	
personer,	projekt	eller	
användare.

Kom	ihåg!	
Du	kan	själv	kontrollera	
aktivitetsloggen	på	ditt	konto.

En	separat	flik	i	aktivitetsloggen	
Raderingslogg visar	alla	resultat	som	har	
raderats	från	systemet
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Hur	fungerar	det?



Skydd	av	PDF-rapporter

HUR	FUNKAR	DET?

Enligt	GDPR-rekommendationer	bör	filer	
som	innehåller	personuppgifter	krypteras.	
FinxS	gör	det	möjligt.	Om	du	väljer	att	
automatiskt	skicka	resultat	som	en	PDF-fil	
(när	du	skapar	ett	projekt)	kan	du	skydda	
filen	med	ett	lösenord.	Ett	separat	lösenord	
måste	definieras	för	varje	projekt.

Lösenordet	ska	bestå	av	minst	6	tecken	
och	det	får	inte	vara	organisationsnamnet	
eller	analyskoden.

Lösenordet	gäller	för	alternativen:	Till,	
CC,	BCC.	Det	gäller	inte	för	alternativet:	
Sänd	till	respondenten.

Kom	ihåg!
Den	som	du	skickar	rapporten	till	
kommer	att	behöva	det	angivna	
lösenordet.

Systemet	kräver	ett	lösenord	varje	
gång	du	skickar	resultat	från	
databasen.
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Hur	fungerar	det?



Laglighet,	korrekthet	och	öppenhet

Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Kravet på
att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för
behandlingen. En rättslig grund för behandlingen är samtycke: Den registrerade har sagt ja till
personuppgiftsbehandlingen.

Att personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade innebär bland annat att det
ska vara klart och tydligt för denne hur hans eller hennes personuppgifter samlas in och i övrigt behandlas. De
registrerade måste därför få information om behandlingen som är både lättillgänglig och formuleras med ett klart
och tydligt språk.

Hur	följer	FinxS-Systemet	denna	pricip?

- GDPR	-samtycke	till	användningen	av	den	information	som	respondenten	
lämnar	(den	person	som	fyller	i	frågeformuläret)	till	FinxS-systemet,	gällande	
att	utvecklings- eller	rekryteringsaktiviteter	relaterade	till	hen.



GDPR	- Samtycke

HUR	FUNGERAR	DET?

Samtycke	till	användningen	av	den	
information	som	respondenten	lämnar	
(den	person	som	fyller	i	frågeformuläret)	
till	FinxS-systemet,	gällande	att	
utvecklings- eller	rekryteringsaktiviteter	
relaterade	till	hen.

Visas	efter	att	du	har	angett	
analyskoden	och	lösenordet.

För	att	fylla	i	frågeformuläret	
måste	respondenten	ge	
samtycke	genom	att	klicka	på	
kryssrutan.
Ett	standardmeddelande	aktiveras	
automatiskt	i	systemet.	Varje	
systemanvändare	kan	ändra,	redigera	
eller	inaktivera	meddelandet	direkt	på	
projektnivå.

Kunden	kan	anpassa	innehållet	i	
meddelandet	till	sin	affärssituation	
genom	att	ange	det	bestämda	syftet	
med	informationsinsamlingen.
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Hur	fungerar	det?



Ändamålsbegränsning

Personuppgifter ska bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det innebär att den
som ska behandla personuppgifter måste ha ändamålen klara för sig redan innan insamlingen av personuppgifter
börjar. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Hur	följer	FinxS-Systemet	denna	pricip?

- Den	som	fyller	i	frågeformuläret	vet	vilket	syfte	hens	information	kommer	att	
användas	till	(innehållet	i	enkäten).

- Syftet	är	inkluderat	i	rutan	för		"GDPR-samtycke".



Korrekthet	och	uppgiftsminimering

Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste vidta alla
rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål. Om det krävs
för ändamålen ska personuppgifterna dessutom vara uppdaterade.

Hur	följer	FinxS-Systemet	denna	pricip?

Systemet	samlar	och	lagrar	endast	information	som	är	nödvändig	för	att	
generera	rapporter.
Till	exempel	samlas	endast	följande	respondentinformation	för	
beteendeanalyser:
- förnamn	och	efternamn
- organisation
- e-postadress
- analysresultat.

- Respondenten	kan,	i	systemet,	frivilligt	ange	information	om	kön,	födelseår	och	
utbildning	- dessa	uppgifter	samlas	endast	för	statistiska	ändamål.



Lagringsminimering

Personuppgifter får inte sparas, det vill säga. förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade,
under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras. För att säkerställa
att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt bör den som behandlar personuppgifter införa tidsfrister och
rutiner för radering eller avidentifiering.

De insamlade personuppgifterna får lagras under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de
registrerades rättigheter.

Hur	följer	FinxS-Systemet	denna	pricip?

- Systemet	bevakar	aktiviteter	på	användarkonton.	Inaktiva	konton	raderas	
automatiskt.



Ansvarsskyldighet

Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling följs och måste
kunna visa på vilket sätt man följer dem.

Hur	följer	FinxS-Systemet	denna	pricip?

- Vi	har	tagit	fram	en	“Data	Audit”,	en	analys	av	vår	behandling	av	
personuppgifter

- Nya	avtal	inklusive	personuppgiftsbiträdesavtal	har	tagits	fram


