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FÖRKLARANDE ANTECKNING OCH STATUS FÖR DEN HÄR POLICYN 

NEP Group, Inc. och dess dotterbolag hänvisas i den här policyn till ”NEP”/ ”företaget/företagen” / ”vi”/ 
”oss”/ ”vår”. NEP måste samla in och behandla vissa uppgifter om privatpersoner för att kunna bedriva 
sin verksamhet på ett effektivt sätt. De uppgifterna kommer bland annat från befintliga, tidigare och 
potentiella medarbetare, arbetare, jobbsökanden, kunder, ackrediteringsorgan, leverantörer och andra 
enskilda med vilka NEP kommunicerar och gör affärer.  

Genom att göra det ansvarar vi gentemot dessa privatpersoner för att garantera att vi använder deras 
uppgifter omsorgsfullt och i enlighet med integritets- och dataskyddslagar ”dataskyddslagar”). Våra 
varumärkes- och organisatoriska värden kräver att vi anpassar och efterlever sunda 
datatillsynsprocedurer, inklusive de som anges i den här Dataskyddspolicyn (”policyn”).  

Den här policyn anger (i Del A) hur NEP kommer att använda sina medarbetares uppgifter och ger (i Del 
B) en vägledning till vissa av de viktiga åtgärder som NEP förväntar sig att dess personal ska vidta när det 
gäller NEP:s databehandlingsaktiviteter. Den här policyn fastställer våra regler gällande dataskydd och 
de villkor som måste uppfyllas i relation till att samla in, hantera, behandla, lagra, överföra eller kassera 
personuppgifter. 

I enlighet med tillämplig lag, gäller den här policyn för alla NEP-medarbetare (som är hel- eller 
deltidsanställda). Det inkluderar med begränsas inte av tillfälliga arbetare, kontraktsanställda, 
volontärer, praktikanter, besökare, leverantörer eller andra tredje parter.  

För de NEP-platser där tillämplig lag kräver specifika policyer och/eller procedurer istället för eller 
utöver den här policyn, kommer landspecifika tillägg att bifogas till den här policyn.  

 

DEL A –NEP:s ANSVAR GENTEMOT DIG UNDER DATASKYDDSLAGARNA 

1. Dataintegritetsteam 

NEP har utsett ett team av dataskyddsombud för att hjälpa företaget att efterleva sina förpliktelser 
under dataskyddslagarna. Dataskyddsombudens viktigaste roll är som följer: 

 att vara en kontaktpunkt och ge personalsupport;  

 att utföra och stöda utförandet av konsekvensbedömningar avseende integritet; 

 att tillhandahålla utbildning till personalen; 

 att upprätthålla kontakt med lokala dataskyddsmyndigheter; 

 att hantera begäranden om uppgiftsåtkomst; och 

Om du har läst den här policyn eller om du när som helst har någon fråga gällande sättet som du bör 
hantera personuppgifter kan du kontakta ditt lokala dataskyddsombud.  

Du kan få information om vem som är ditt dataskyddsombud genom att kontakta den juridiska 
avdelningen, personalavdelningen eller IT-avdelningen. 
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2. Dataskyddslagarnas omfattning 

Dataskyddslagarna styr sättet på vilket NEP kan behandla uppgifter som identifierar eller kan identifiera 
privatpersoner (personuppgifter) och ger även dessa privatpersoner vissa rättigheter och rättsmedel 
gällande dessa uppgifter. Lagarna reglerar även marknadsföringsaktiviteter och användningen av 
spårningstekniker online, såsom cookies. De omfattar därför ett väldigt stort antal aktiviteter som NEP 
(och dess partner och leverantörer å NEP:s vägnar) styrs efter. 

Lagarna inför en högre skyddsnivå när det gäller användningen av ”känsliga personuppgifter” som 
inkluderar uppgifter om en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska 
trosuppfattningar, fackföreningsmedlemskap, hälsa, sexliv, sexuell läggning, genetiska och biometriska 
uppgifter, och i syften för den här policyn, kriminella domar och brott. I den här policyn, omfattar 
referenser till ”personuppgifter” de aktiviteter som utförs med alla typer av uppgifter om 
privatpersoner, inklusive känsliga personuppgifter.  

Dataskyddslagar reglerar uppgifter som lagras av eller å NEP:s vägnar, elektroniskt eller i vissa 
situationer, som en del av ett visst typ av välstrukturerat manuellt filsystem. CCTV-filmer och 
ljudinspelningar omfattas också av dataskyddslagarna. 

3. Vilken typ av uppgifter som NEP kan haom sin personal 

De typer av personuppgifter som NEP kommer att behandla under sin relation med dig inkluderar: 

 

 namn, adresser, telefonnummer och andra personliga kontaktuppgifter; 
 

 kön, födelsedatum, personnummer/nationellt ID-nummer, immigrationsstatus, civilstånd, närmast 
anhörig; 
 

 personuppgifter inkluderar utbildning, utmärkelser, bilder, uppgifter om resultat och disciplinära 
åtgärder, uppgifter om funktionsnedsättning, CV:er och successionsplanering; 
 

 bankuppgifter, lön, bonusar, förmåner och pensionsuppgifter;  
 

 CCTV-bilder och samtalsinspelningar;  
 

 Resehistorik, kopior av pass, kopior av körkort, lösenordsidentifierare och uppgifter om 
visumbehörighet. 

 

 Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska 
trosuppfattningar, fackföreningsmedlemskap, hälsa, genetiska eller biometriska uppgifter och 
kriminella domar eller straff. 

 

4. Hur NEP kan behandla anställningsuppgifter 

Personuppgifter om privatpersoner kan enbart behandlas för legitima intressen. NEP kommer att utföra 
några aktiviteter med medarbetares personuppgifter, inklusive men inte begränsat till: 
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● lön, förmåner och pensionsadministrering; 

● hantering av hälso- och säkerhetsuppgifter: 

● brottsregisterkontroller, kreditupplysningar och auktorisationer (om tillämpligt); 

● bekräfta uppgifter om CV:er och personliga brev, kontrollera referensbrev och utföra 
referenskontroller; 

● utbildning och utmärkelser, inklusive resultatbedömning och uppgifter om disciplinära 
åtgärder;  

● personalhantering och -kampanjer; 

● successionsplanering; 

● övervakning av lika möjligheter;  

● vid alla eventuella ändringar av kontrollen av ett koncernföretag, en potentiell 
överföring av anställning i relation till en affärsöverföring eller ändring av 
tjänsteleverantör (i Europa, under direktivet om förvärvade rättigheter). Under sådana 
omständigheter, kan personuppgifter enbart komma att utlämnas till en potentiell 
köpare eller investerare och deras rådgivare i den utsträckning som det tillåts enligt 
tillämplig lag; 

● andra utlämnanden som krävs i sammanhang för personalrekrytering, för att promota 
eller marknadsföra NEP, dess produkter eller tjänster; 

● tillhandahållande av anställningsuppgifter till kunder och ombud vid tillhandahållandet 
av NEP:s tjänster; 

● CCTV-övervakning för säkerheten; 

● för att bedriva eventuella jour-/visselblåsarlinjer nu eller i framtiden; 

● efterleva tillämpliga procedurer, lagar, förordningar, inklusive alla eventuella relaterade 
utredningar för att garantera efterlevnad av potentiella överträdelser; 

● etablera, utöva eller försvara NEP:s juridiska rättigheter; 

● alla andra rimliga syften i anslutning till en privatpersons anställning eller engagemang 
av NEP;  

● tillhandahålla och hantera användning av tjänster som tillhandahålls av tredje parter, 
såsom resebyråer, företagsägda mobiler, företagskreditkort och företagsbilar samt för 
fakturering av sådana tjänster. 

NEP kan även komma att samla in och behandla personuppgifter om dina närmast anhöriga, så att de 
kan kontaktas vid en eventuell nödsituation eller i anslutning till användning av en företagsbil som 
tillhandahålls av NEP. Deras personuppgifter kommer även att behandlas i enlighet med 
dataskyddslagarna och i enlighet med det som beskrivs i den här policyn. 

För att kunna uppfylla dessa syften, reserverar sig NEP rätten att, enligt eget omdöme, utlämna en 
privatpersons personuppgifter (eller känsliga personuppgifter om tillämpligt) till 
brottsbekämpningsmyndigheter, tillsynsorgan och andra tredje parter i enlighet med det som krävs av 
lagen eller för administrativa syften, i den utsträckning det tillåts och krävs av lokal lag.  
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NEP kan även komma att tillhandahålla personuppgifter, särskilt för, men inte begränsat till, samma 
syften som anges ovan, entreprenörer och leverantörer som tillhandahåller tjänster till NEP och som kan 
komma att hjälpa till vid de behandlingar som anges ovan. I sådana fall, måste NEP ytterligare engagera 
sig att ingå i databehandlingsavtal med entreprenörer och leverantörer till vilka NEP tillhandahåller 
personuppgifter. 

NEP överför personuppgifter till andra koncernföretag, partner, leverantörer, 
brottsbekämpningsmyndigheter och andra organisationer som befinner sig utanför det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (”EES”)(angivet för dessa syften för att inkludera Storbritannien) i syfte 
att: 

● HR-administrering (t.ex. rekrytering av personal);  

● behandling av löner för personal utanför EES; 

● överföring av personal; 

● visumansökningar; 

● skattebetalningar och registreringar för personal som arbetar utanför EES; 

● att uppfylla av NEP:s rättsliga krav;  

● att uppfylla kundkontrakt för att tillhandahålla NEP:s tjänster; 

● rättsliga förfaranden utomlands; och 

● att lägga NEP:s funktioner på entreprenad. 

● Ackreditering och resevisum. 

Dessa länder kan bland annat inkludera de länder där NEP bedriver sin verksamhet och de platser där 
våra leverantörer och deras datacentraler ligger, såsom Microsoft (USA), samt andra större leverantörer 
av HR-program. 

Observera att lagarna för vissa jurisdiktioner utanför EES kanske inte är lika skyddande som de 
dataskyddslagar som finns i EES. 

5. Uppgiftslagring 

NEP har en lagstadgad plikt att lagra vissa uppgifter under vissa tid (minsta lagringstid). NEP skall inte 
lagra några personuppgifter längre än det som krävs eller kan komma att krävas av tillämplig lag.  

6. Övervakning 

Övervakning av NEP:s system 

NEP:s IT- och kommunikationssystem har som avsikt att främja effektiv kommunikation och arbetspraxis 
inom vår organisation.  

I affärssyften och för att kunna upprätthålla IT-säkerhetsåtgärder kommer användningen av NEP:s 
system på en relevant plattform, inklusive telefon (mobil eller fast) och datorsystem (inklusive e-post 
och internetåtkomst) och all personlig användning av dem att övervakas. Om du når tjänsterna genom 
att använda lösenord och inloggningsnamn på NEP:s IT- och kommunikationssystem, kan det här 
innebära att dina personåtkomstuppgifter ses av NEP. 
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Övervakning sker enbart om det är nödvändigt och motiverbart för affärsändamål, och enbart i den 
utsträckning som det är tillåtet eller krävs av lag. Detta krävs så att försök till missbruk och andra 
säkerhetshändelser kan upptäckas och den informationen är tillgänglig för att stödja eventuella 
efterföljande undersöknings- och uppföljningsåtgärder. I den utsträckning som det tillåts enligt lag, 
kommer upptäckta överträdelser av den här policyn att omfatta åtgärder av disciplinär grund. 

NEP förbehåller sig rätten att hämta innehåll från meddelanden, kontrollera sökningar som har gjorts på 
internet, begära en omedelbar retur av enheter som tillhandahållits av NEP och nå data som lagras på 
sådana enheter för följande syften (listan är inte uttömmande): 

 för att övervaka huruvida användningen av epostsystemet eller internet är legitimt och i 
enlighet med den här policyn (och medarbetare godkänner att NEP kan använda program för att 
övervaka identiteten på e-postmeddelandens avsändare och mottagare); 

 för att hitta förlorade meddelanden eller hämta meddelanden som har försvunnit på grund av 
datorfel;  

 för att hjälpa till i utredning av felaktigt hanterande, inklusive de som rör överträdelser av andra 
policyer eller tillämplig lag; och 

 för att efterleva eventuella rättsliga förpliktelser. 

Ett villkor för att använda våra IT-system är att du uppför dig på ett professionellt sätt, inte gör så att 

företagets goda anseende förloras och att du inte uppför dig på ett olämpligt sätt i förhållande till dina 

kollegor och andra som du kontaktar via kommunikationsverktyg du använder när du arbetar för NEP. 

Vid bevis på en överträdelse av dessa villkor eller felaktig användning av NEP:s IT-system, kan NEP 

komma att genomföra en mer detaljerad utredning i enlighet med NEP:s disciplinära åtgärdsmetoder, 

inklusive undersökning och utlämning av övervakningsuppgifter till de som har valts ut för att hantera 

undersökningen och alla eventuella vittnen eller chefer som är inblandande i den disciplinära åtgärder. 

På samma sätt, om NEP har en rimlig misstanke om att olaglig aktivitet eller åtgärder som skulle bryta 

mot våra andra policyer har skett.  

Om det krävs, kan sådana uppgifter överlämnas till polisen eller andra brottsbekämpningsorgan. 

Utredningar och utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter skall enbart utföras i den 

utsträckning som det tillåts enligt lag. 

CCTV 

Vissa av NEP:s byggnader och anläggningar använder CCTV-system för att i säkerhetssyfte dygnet runt-

bevaka sin exteriör och interiör. Dessa uppgifter spelas in. Användning av CCTV och inspelningar av 

CCTV-data utförs enbart i enlighet med NEP:s godkända riktlinjer.  

  

7. Dina uppgiftsrättigheter 

Under dataskyddslagar, har medlemmar i personalstyrkan rätt att be NEP om en kopia av sina 

personuppgiftsbiträde, korrigera dem, radera eller begränsa dess behandling eller be NEP att överföra 

några av dessa uppgifter till andra organisationer. Personal kan även har rätt att invända mot några 

behandlingar av sina personuppgifter och, då NEP har bett om deras samtycke för att behandla 

uppgifter, att dra tillbaka det här samtycket. Dessa rättigheter kan begränsas i vissa situationer, 
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exempelvis då NEP visar att det har en rättslig förpliktelse att behandla dina uppgifter. I vissa fall, 

innebär detta att företaget kan behålla vissa uppgifter även om en medlem i personalstyrkan drar 

tillbaka sitt samtycke.  

Om NEP kräver personuppgifter för att efterleva rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser, är 

tillhandahållandet av sådana uppgifter obligatorisk. Om dessa uppgifter inte uppges kommer NEP inte 

att kunna hantera anställningsrelationen eller uppfylla de krav som ställs på oss. I alla andra fall är det 

valfritt att lämna ut begärda personuppgifter. 

För andra frågor eller funderingar om hur NEP behandlar medarbetares personuppgifter, kontakta 

dataskyddsteamet.  

8. Reklamation 

Alla eventuella medarbetare som känner att någon annan person kan ha kommit att bryta mot deras 
dataskyddsrättigheter uppmuntras att ta upp det med sin linjechef eller någon annan person som är 
utsedd till detta inom affärsenheten/den lokala reklamationsproceduren.  

Medarbetare med olösta problem har även rätt att framföra en reklamation direkt till en 

dataskyddsmyndighet. Den relevanta dataskyddsmyndigheten kommer att vara den tillsynsmyndigheten 

som befinner sig i samma land som din anställningsentitet.  

DEL B - Dina ansvarsområden gentemot andra under dataskyddslagarna 

Den här delen av policyn har som avsikt att informera personalen om hur de ska hantera 
personuppgifter under vissa omständigheter. Var och en av medlemmarna i personalstyrkan har en 
förpliktelse att efterleva dataskyddslagarna. Det är viktigt att privatpersoner känner till sina egna 
dataskyddsansvar gentemot andra under dataskyddslagarna, som inkluderar behovet att följa de 
riktlinjer och processer som anges nedan. Här kommer några viktiga punkter att komma ihåg: 

 Ha i åtanke dina ansvarsområden under dataskyddslagarna och den här policyn och hur de 
påverkar dina vardagsaktiviteter. 

 Dela enbart personuppgifter (eller kommersiellt känsliga uppgifter) på behovsbasis. Dela inte en 
hel databas om enbart en del av den krävs.  

 Dubbelkolla mottagarens uppgifter innan du delar dem. Skickar du uppgifter i enlighet med det 
som avses eller utsätter du företaget för en risk= 

 Använd lösenordsskydd för dokument och filer där det är lämpligt. 

 Använd enbart personuppgifter på det sätt som berörda privatpersoner har samtyckt till eller 
såsom anges i den här policyn. 

 Använd sunt förnuft när du bestämmer hur man skyddar, använder och kasserar 
personuppgifter. Ha i åtanke hur du skulle vilka att dina personuppgifter behandlades. 

Det här avsnittet har som avsikt att tillhandahålla generell vägledning och är inte en omfattande eller 
uttömmande guide. Beroende på den exakta naturen hos ditt jobb, kan du ha ytterligare 
ansvarsområden mot andra under dataskyddslagarna.  
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Dina generella ansvarsområden är som följer:  
  

9. Dataskyddsprinciper 

Vid behandling av alla eventuella personuppgifter måste NEP och dess personal följa vissa 
dataskyddsprinciper som finns med i dataskyddslagarna. Dessa inkluderar att personuppgifter måste: 

 behandlas rättvist och lagligt; 

 enbart behandlas för ett eller fler angivna och lagliga syften och inte ytterligare behandlas på 
något sätt som inte är kompatibelt med några sådana syften såvida det inte uttrycks skriftligen 
under tillämpliga lagar; 

 vara lämplig och inte överdriven i relation till syftena för vilka de behandlas; 

 vara korrekta och, om det krävs, uppdaterade; 

 inte lagras längre än det som krävs i de syften för vilka de behandlades; 

 behandlas i enlighet med en privatpersons rättigheter, inklusive en rätt att i vissa fall få åtkomst 
till personuppgifter, att överföra dem till en tredje part, att de ska raderas om de är felaktiga 
eller inte längre krävs och inte är föremål för viktiga automatiska beslutfattningsprocesser;  

 hållas säkra; och 

 enbart överföras till eller nås från ett land eller territorium utanför EES om det landet eller 
territoriet garanterar en lämplig skyddsnivå för de rättigheter och friheter som tillhör 
privatpersonen i relation till behandlingen av personuppgifterna eller där lämpliga avtalsenliga 
säkerhetsskydd finns på plats för att skydda personuppgifterna.    
 

10. hålla uppgifterna säkra 

Bestämmelserna i det här avsnittet och i avsnitt 11 (Rapportera misstänka datasäkerhetsöverträdelser) 
relaterar inte enbart till personuppgifter, utan även till all/alla information, IT- och 
kommunikationssystem där du ansvarar för säkerheten av den utrustning som har tilldelats dig eller som 
du använder och du får inte låta den användas av någon annan än de det som anges i den här policyn 

Säkerhet för datorer/bärbara datorer 

 Alla IT-användare kommer att få unika kontouppgifter. Du får inte dela konton eller lösenord. Du 
får inte använda konton som inte har tilldelats dig eller utlämna dina kontouppgifter till andra. 

 Du bör alltid låsa, logga ut eller stänga ned din dator eller bärbara dator eller handhållna enhet 
under den tid du lämnar dem utan uppsikt (t.ex. för att delta i ett möte eller under 
lunchrasterna). NEP:s IT-system har utformats, om tillämpligt för att automatiskt låsa eller 
avslutas efter en tilldelad inaktivitetsperiod. 

 I slutet av varje arbetsdag bör du se till att din dator är ordentligt nedstängd och att din skärm är 
avstängd. Om du har en bärbar dator, bör den förvaras säkert, t.ex. i ett låst språk eller i en låst 
låda. 

 Se till att företags känsliga konfidentiella uppgifter som visas på skärm inte enkelt kan ses från 
utsidan av våra anläggningar.  
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 Du måste använda ett starkt lösenord (t.ex. en blandning av versaler och gemener, nummer och 
specialtecken) och hålla det hemligt. Du bör ändra det regelbundet och om du tror att någon 
känner till ditt lösenord måste du ändra det omedelbart.  

 Ändringar av eller underhåll av din dator eller IT-utrustning eller installation av någon hårdvara 
eller programvara på NEP:s tillhandahållna tillgångar ska enbart göras av NEP:s 
informationsserviceteam, dess partner eller behöriga personer med uttryckligt tillstånd från 
informationsserviceteamet. 

 

 

Åtkomst till elektroniskt lagrade uppgifter: 

 Använd lösenord för att begränsa åtkomsten till känsliga filer. 

 Kringgå inte några etablerade säkerhetsgrupperingar eller behörighetsnivåer. 

 Håll en verifieringskedja för ändringar gjorda i databaser eller dokument som innehåller känsliga 
uppgifter. 

 Undvik inga schemalagda IT-säkerhetskopieringsprocesser. 

Säkerhet och bärbara enheter:  

 Om du har fått åtkomst till NEP-stödda/NEP-stödd IT-system eller -infrastrukturer har du ansvar 
för att hålla dem säkra och för att vidta rimliga åtgärder och vårda dem för att se till att de inte 
används av obehöriga parter, förloras, blir stulna eller skadade, särskilt när du reser eller om du 
befinner dig utanför kontoret. 

 Bärbara enheter bör inte lämnas i fordon vid något tillfälle, särskilt inte över natten. Om det är 
absolut nödvändigt bör du se till att de inte är synliga utifrån. 

 Om du använder bärbara enheter exempelvis i kollektivtrafiken eller på en allmän plats såsom 
en hotellfoajé, bör du se till att skärmen inte kan läsas av andra passagerare/hotellbesökare och 
du bör vidta lämpliga skyddsåtgärder för den eventuella risken.  

 Om du använder din bärbara enhet på något externt eller tredje parts-nätverk, t.ex. på ett hotell 
eller på en flygplats, bör du vidta rimliga åtgärder för att se till att nätverket är säkert, 
exempelvis genom att använda ett nätverk som tillhandahålls av ett renommerat företag och 
som med fördel är låst istället för ett som är tillgängligt utan begränsningar. Om du har några 
tvivel på nätverkets säkerhet, bör du inte ansluta din enhet till det. 

 Du får inte försöka att kringgå något krypteringsprogram eller några säkerhetsfunktioner på 
bärbara enheter. 

 NEP använder en kombination av följande säkerhetsfunktioner på bärbara enheter för att 
garantera att de hålls säkra:  

o användarnamn/lösenord och PIN-nummer;  

o antivirusskydd;  

o datakryptering;  
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o kontolåsning efter efterföljande felaktiga åtkomstförsök;  

o enhets-/applikationslåsning efter inaktivitet;  

o konto- eller enhetslåsning efter stöld/förlust;  

o övervakning av användning; och  

o radering av innehåll på förlorade eller stulna enheter. 

 

 

 

Säkerhet på plats för papperskopior av personuppgifter: 

 Håll ditt skrivbord rent från personuppgifter och känsliga och konfidentiella affärsuppgifter.  

 Lämna inte personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter utan uppsikt på 
skrivbordet vid något tillfälle.  

 Om du skriver ut känsliga personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter, se då till 
att stå vid skrivaren för att hämta dem för att undvika att de hämtas av någon annan. 

 Lämna inte personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter i mötesrum eller i andra 
kontorsområden. Ta dem med dig och kassera dem på ett säkert sätt om du inte längre behöver 
dem. Torka av whiteboard-tavlor innan du lämnar mötesrum såvida du inte har fått tydliga 
instruktioner om att inte göra det. 

 Lås in/förvara personuppgifter och känsliga konfidentiella affärsuppgifter på ett säkert ställe 
över natten, såsom ett låsbart filskåp, låda eller i ett område/rum som är låst eller har 
begränsad åtkomst.  

 Följ alla eventuella riktlinjer gällande din plats eller avdelning.  

Säkerhet för papperskopior av personuppgifter utanför våra platser: 

 Du bör enbart föra ut personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter utanför 
kontoret eller anläggningen om det är strikt nödvändigt. 

 Du bör vara medveten om riskerna för förlust eller stöld och vidta lämpliga förebyggande 
åtgärder för att se till att personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter hålls 
hemliga. 

 Lämna inte personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter utan uppsikt vid något 
tillfälle på tåg eller andra former av kollektivtrafik eller på andra offentliga platser. Se till att 
känsliga affärsuppgifter inte kan ses av andra när du befinner dig på en offentlig plats. 

 Lagra och arkivera enbart personuppgifter eller känsliga konfidentiella affärsuppgifter utanför 
anläggningen genom att använda en NEP-godkänd leverantör som har ett skriftligt avtal med 
företaget. 

Användning av mobila lagringsmedier: 
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Bärbara/flyttbara medier (”medier”) inkluderar alla eventuella bärbara enheter som kan lagra, överföra, 
manipulera eller radera uppgifter och inkluderar (men begränsas inte till) mobila enheter, Flash-diskar/-
pennor, flyttbara hårddiskar och optiska medier (CD:ar, DVD:er, osv.) 

 Uppgifter kan enbart överföras från NEP:s IT-system till andra medier när det finns ett genuint 
affärsskäl till det och bestämmelserna i den här policyn och anvisningarna från 
informationsserviceteamet följs.  

 NEP övervakar alla uppgifter som kopieras från nätverket för att upptäcka obehörig 
uppgiftsöverföring och undvika säkerhetsöverträdelser. 

 Datautbytet antingen internationellt eller med externa parter bör alltid ske via NEP:s 
informationssystem såsom e-post eller delade dataområden. Användning av medier för 
dataöverföring bör enbart användas när alla andra alternativ är uttömda. 

 Alla eventuella fysiska medier som överförs mellan NEP och/eller en kund bör skickas med 
specialleverans (för att se till att det mediet kan spåras och återfås om det förloras). 

 

 Innan du använder mediet bör du observera att: 

o Du enbart kan använda ett medium som har köps genom, godkänts och krypterats av 
NEP:s informationsserviceteam. 

o Mediet bör kunna spåras för att garantera att det kommer fram till den tilltänkta 
destinationen; 

o Medier måste skannas för malware/virusinfektion genom att använda program för 
virusskanning som tillhandahålls av NEP:s informationsserviceteam innan användning och 
inte används om det har en potentiell virusinfektion. 

o Lagra enbart de uppgifter som är absolut nödvändiga, t.ex. ladda inte ned en hel databas 
om du bara behöver en del av den; 

o Kontrollera att mobila lagringsmedier kan kryptera personuppgifterna; 

o Se till att filerna som lagras på mediet är lösenordskyddat med ett lösenord som skickas 
separat från de krypterade mediet;  

o Radera omedelbart ut uppgifterna från mediet när det inte längre krävs; och 

o Icke-återvinningsbara medier måste kastas/förstöras korrekt i slutet av sin livscykel, i 
enlighet med rekommendationerna från informationsserviceteamet.  

Begränsningar för användning av obehöriga enheter eller program: 

 Du får inte ladda ned något program, tredje parts-program, kostnadsfritt program eller något 
liknande program utan licens på din dator eller IT-utrustning eftersom det kan innehålla virus 
eller annan skadlig kod som skulle kunna riskera säkerheten för NEP:s system.  

Tredje parts-åtkomst: 

 NEP ansvarar för de handlingar och underlåtelser som företagets leverantörer och 
entreprenörer som kan få åtkomst till eller behandla personuppgifter å våra företagets vägnar 
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utför/inte utför. Om du anlitar entreprenörer, konsulter och tillfällig personal som har åtkomst 
till NEP:s system och/eller personuppgifter, måste de först ha skrivit på ett avtal som innehåller 
bestämmelser att de ska skydda NEP:s personuppgifter på ett lämpligt sätt, t.ex. konfidentiellt 
och säkert. Du bör kontakta ditt dataskyddsombud för att få vägledning om de bestämmelser 
som krävs. 

 I synnerhet, kommer alla eventuella projekt som innebär inblandning av en tredje 
part/leverantör i NEP:s system att kräva en särskild bedömning av riskerna och ytterliga 
avtalsvillkor gällande riskerna. 

 Alla ändringar av tredje parters/leverantörers åtkomst till NEP:s nätverk måste granskas och 
dokumenteras för att garantera att säkerheten upprätthålls.  

 Om en tredje part/entreprenör inte längre behöver få åtkomst till personuppgifterna, måste 
anslutningen avslutas och alla personuppgifter som har mottagits av tredje 
parten/entreprenören returneras eller förstöras i enlighet med avtalsvillkoren.  

 Alla tredje parts-leverantörer och -entreprenörer måste meddela NEP, via deras primära 
kontakt, alla uppgifter om eventuella säkerhetsöverträdelser som har gjorts av dem själva eller 
av deras kunder. 

 

 

Säkerhetskopiering av personuppgifter: 

 När det är möjligt, bör personuppgiftsbiträde lagras via nätverkslagring som detta kan enkelt 
kan säkerhetskopieras med hjälp av automatiserade processer. flyttbara medier, såsom en USB-
flashenhet och CD:ar bör inte användas för att lagra viktiga affärsuppgifter, eftersom de inte 
kommer att säkerhetskopieras och därmed inte kan ersättas om de förloras, slutar att fungera 
eller oavsiktligt raderas ut. 

Kassering av personuppgifter:  

Personuppgifter i pappersformat bör om möjligt kasseras genom att använda papperskorgar för 
konfidentiella dokument eller genom att använda en dokumentförstörare.  

 Se till att alla eventuella IT-hårdvaror, mobila enheter, mobila lagringsmedier eller annan 
utrustning är korrekt rensade på alla personuppgifter innan kassering sker. Icke-
återanvändningsbara medier såsom CD-ROM:er måste kasseras korrekt eller förstöras i slutet av 
sin livscykel. Kontakta informationsserviceteamet för att garantera att det görs korrekt. 

Användning av e-post och system: 

 Du får inte försöka att kringgå virusskyddsprogram exempelvis genom att avaktivera det.  

 Medarbetare bör vidta försiktighetsåtgärder när de öppnar e-postmeddelanden från okända 
externa källor eller om de, på grund av någon orsak, får ett e-postmeddelande som verkar 
misstänkt (t.ex. på grund av att namnet slutar på .exe).  

 Informationsserviceteamet bör informeras omedelbart om ett misstänkt virus mottas eller 
identifieras.  
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 NEP förbehåller sig rätten att blockera åtkomsten till bilagor till e-postmeddelanden i syfte att 
effektivt använda NEP:s IT-system och för efterlevnad av den här policyn.  

 NEP förbehåller sig även rätten att inte överföra (varken inom eller utanför företaget) något e-
postmeddelande om det upptäcks att det har ett virus som bilaga. 

 NEP tillåter oavsiktlig användning av internet, e-postmeddelanden och telefonsystem för att 
skicka privata e-postmeddelanden, surfa på internet och göra privata telefonsamtal, i enlighet 
med vissa villkor som anges nedan. Privat användning är ett privilegium och inte en rättighet. 
Det kan aldrig missbrukas eller överanvändas och NEP förbehåller rätten att när som helst dra 
tillbaka tillståndet. NEP förbehåller sig rätten att begränsa eller undvika åtkomst till vissa 
telefonnummer eller internetsidor om företaget anser att den privata användningen är 
överdriven. Följande villkor måste uppfyllas för att privat användning ska få fortlöpa: 

o användning måste vara minimal och ske främst utanför normala arbetstider;  

o användningen får inte störa affärs- eller kontorsåtaganden; och 

o användning får inte binda NEP till några större kostnader.  

 All e-posttrafik relaterad till affärsverksamheten måste göras genom ett godkänt företagssystem 
för e-post.  

 

 

 

Kundkontaktuppgifter:  

 Du får inte lämna någon skriftlig kopia av adressböcker eller andra dokument eller enhet som 
innehåller uppgifter till affärskontakter utan uppsyn.  

 Om du lagrar affärskontaktuppgifter elektroniskt, måste du lagra dem på en säker plats på NEP:s 
nätverk  
 

11. Rapportera misstänkta datasäkerhetsöverträdelser 

En datasäkerhetsöverträdelse kan inträffa i relation till eller som ett resultat av någon av följande 
händelser (den här listan är inte uttömmande): 

 Stöld av data (inklusive fysiska kopior) eller utrustning (bärbara datorer, mobiltelefoner, 
minnesstickor, CD-ROM:er, osv.) på vilka data lagras. 

 Användarens okunnighet/brist på utbildning; 

 Obehörig åtkomst/kopiering; 

 Felaktiga säkerhetsklassificering, markering, etikettering; 

 Osäkert överföringsläge; 

 Användning av okontrollerade eller icke-godkända medier; 
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 Förlust eller potentiell förlust av medier, enheter eller utrustning;  

 Förlust eller potentiell förlust av säkerhetskopierade medier; 

 Olämplig lagring av uppgifterna; 

 Felskick av personuppgifter; 

 Fel kasseringsmetod för uppgifter eller medier; 

 Hackning/uppsnappande; 

 Tjuvlyssning/spionage; 

 Olämplig utgivning till allmänheten; 

 Åtkomst av oövervakade underhållare/entreprenörer; 

 Olämplig åtkomstkontroller som tillåter obehörig användning av medlemmar i personalstyrkan 
eller andra; eller 

 Uppgifter som mottas genom att bedra NEP. 

Om du får kännedom om en personuppgiftsincident eller annan datasäkerhetsöverträdelse eller om du 
misstänker att en sådan har inträffat, måste du omedelbart rapportera det till ditt dataskyddsombud 
och din linjechef, som kan meddela rätt dataskyddsmyndighet och de personer som påverkas av 
datasäkerhetsöverträdelsen. Det är ditt ansvar att se till att rapporten mottas och att 
dataskyddsombudet och din linjechef aktivt vet att den har skickats (att skicka ett e-postmeddelande 
eller lämna ett röstmeddelande kan vara otillräckligt om du inte kan vara säker på att mottagaren har 
läst/hört meddelandet – kontrollera det alltid).  

 

Du bör försöka tillhandahålla så mycket information som möjligt (inklusive men inte begränsat till 
följande uppgifter):  

 Vilken typ av uppgifter som var inblandade (känsliga eller andra); 

 När skedde säkerhetsöverträdelse; 

 Hur skedde överträdelse (t.ex. om uppgifter har stulits eller förlorats eller huruvida obehörig 
åtkomst misstänks); 

 Om uppgifterna har skadats eller är korrupta, på vilket sätt har de skadats eller blivit korrupta? 

 Hur många privatpersoners personuppgifter tros påverkas av överträdelsen; 

 Vilka är de privatpersoner vars data har förlorats (t.ex. är det personal, kunder, klienter eller 
leverantörer);  

 Åtgärder som har vidtagits eller ska tas för att undvika ytterligare problem, om en överträdelse 
upprepas eller om ytterligare uppgifter påverkas; och 

 Alla eventuella avtalsåtaganden som har gjorts mot tredje parter gällande säkerheten av 
personuppgifterna (t.ex. NEP:s kunder). 

Du bör sedan hjälpa till att stoppa eller lindra datasäkerhetsöverträdelsen.  
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12. Se till att privatpersoner vet hur deras uppgifter kommer att användas av NEP  

Under vissa omständigheter kan ett uttryckligt samtycke krävas av privatpersonerna. NEP har 
standardintegritetsutlåtanden och klausuler som vi har införlivat i våra standardavtal för att säkerställa 
att dessa krav uppfylls och ge vägledning till dem som behöver veta när uttryckligt samtycke ska 
erhållas.  

13. Garantera att personuppgifterna är korrekta och håll dem uppdaterade 

Alla felaktigheter i personuppgifterna som innehas av NEP bör korrigeras av personal över alla de 
relevanta systemen. Alla eventuella uppdateringar eller ändringar av uppgifterna som när som helst kan 
tillhandahållas av privatpersoner bör även göras i NEP:s uppgifter.  

Den registrerade bör få information om sina rättigheter till åtkomst, korrigering, radering eller 
begränsning av behandlingen av deras insamlade personuppgifter.  
 

14. Säker kassering av personuppgifter 

Om personuppgifterna inte längre krävs, måste du se till att de kasseras noggrant och säkert.  

Om någon i personalen mottar en begäran om information gällande dataskyddslagar bör du kontakta 
ditt dataskyddsombud direkt för att garantera att det hanteras korrekt och inom den angivna 
tidsgränsen. 

15. Konsekvensbedömning avseende integritet 

Om du skapar nya processer, policyer eller procedurer, startar ett nytt projekt eller köper in nya system 
som involverar hantering av eller överföring av större mängder av personuppgifter eller som skulle 
kunna ha viktig inverkan på personlig integritet eller säkerhet för de personuppgifter som behandlas av 
eller å NEP:s vägnar, bör du utföra en konsekvensbedömning avseende integritet (”PIA”). Läs NEP:s PIA-
handledning. Det här kan även ske om du lägger ut en särskild funktion eller tjänst på entreprenad eller i 
samband med en viktig upphandling. 

16. Utbildning 

Du måste delta i alla de kurser som rör skydd och behandling av personuppgifter som NEP ber dig delta 
i. Dessa kan hållas utanför anläggningen eller i form av en e-learningskurs.   
 

17. Extern vägledning från din lokala dataskyddsmyndighet 

Det finns ett antal användbara vägledningsanteckningar på European Data Protection Boards webbplats, 
Storbritanniens ICO-webbplats och sidor som tillhör andra dataskyddsmyndigheter.   

18. Dataskydd och disciplinära åtgärder 

Om någon privatperson överträder (eller misstänks ha överträtt) någon aspekt i den här policyn, kan 
lämpliga disciplinära åtgärder komma att tas i enlighet med relevanta disciplinära åtgärdsprocedurer. 
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Beroende på allvarlighetsgraden i uppförandet, kan disciplinära åtgärden resultera i uppsägning utan 
föregående information om detta.  

NEP förbehåller sig även rätten att vidta andra sådana åtgärder mot en person som en varning om att 
uppsägning kan ske om inte uppförandet ändras (inklusive att ta bort rätten till behörig tillgång till 
personuppgifter) som kan vara lämpligt under omständigheterna. 

Om en privatperson har några funderingar om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter sker 
på ett ärligt och lagenligt sätt eller inte bör han/hon kontakta dataskyddsteamet innan någon 
reklamation görs. 

19. Övervakning och revision av den här policyn 

Den här policyn kommer att granskas regelbundet. Du kommer att få information om alla viktiga 
ändringar av den här policyn via NEP:s webbplats.  
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