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Svar på remiss från Ladokkonsortiet om 
konsortialavtal, gemensamt personuppgiftsavtal 
och personuppgiftsbiträdesavtal 
Stockholms universitet uppskattar möjligheten att få lämna synpunkter på förslagen 
till konsortialavtal, gemensamt personuppgiftsavtal och 
personuppgiftsbiträdesavtal.  

Konsortialavtal 

Stockholms universitet tillstyrker förslaget till nytt konsortialavtal och kan bekräfta 
att partsuppgifterna för vår del är korrekta. 

Gemensamt personuppgiftsansvar 

Lösningen med gemensamt personuppgiftsansvar löser vissa frågor i 
personuppgiftshanteringen men samtidigt uppstår vissa oklarheter. Stockholms 
universitets dataskyddsombud pekar särskilt på följande:  

1. Det går inte av avtalet att utläsa för vilka behandlingar som parterna 
kommer ha ett gemensamt personuppgiftsansvar. Gemensamt 
personuppgiftsansvar föreligger för sådana behandlingar där parterna 
gemensamt fastställer ändamål och medel. Det framgår inte vilka 
ändamål och/eller medel som parterna gemensamt fastställt.  
 

2. Det framgår inte vilka kategorier av personuppgifter som avses att 
behandlas och som skulle kunna vara uppgifter som omfattas av artikel 
9 och/eller 10.  
 

3. Det framgår inte vem som är faktiskt ansvarig för att kraven i 
dataskyddsförordningen efterlevs avseende de behandlingar där 
gemensamt personuppgiftsansvar föreligger. Exempelvis vem som ska 
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ta ställning till om en uppgift ska raderas när två eller fler parter 
använder uppgiften för gemensamma ändamål.  

Det är komplexa frågor och Stockholms universitet hoppas att de kan redas ut av 
Ladokkonsortiet i dialog med lärosätenas dataskyddsombud och annan relevant 
expertis. Förhoppningsvis kan Universitetskanslersämbetets pågående översyn av 
Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor i förlängningen leda till att vissa ansvarsförhållanden tydliggörs.  

Personuppgiftsbiträdesavtal med Umeå universitet 

Stockholms universitet önskar förtydligande gällande två detaljer i förslaget: 

1. Avtalsförslaget tycks inte beakta att personuppgifter som rör användare 
som är anställda vid ett lärosäte behandlas i systemet.  
 

2. Det framgår inte vilka konkreta säkerhetsåtgärder som ska vidtas i bilaga 3. 
Det är inte tillräckligt att ange olika typer av säkerhetsåtgärder utan det ska 
framgå vilka åtgärder, exempelvis att webbplatsen ska tvinga uppkoppling 
mot HTTPS. Kravet på detaljnivå är sådan att en personuppgiftsansvarig 
med ledning av dessa ska kunna avgöra om kraven på behandlingen enligt 
artikel 24 är uppfyllda. Avtalet får dock innehålla säkerhetsmål istället för 
faktiskt åtgärder OM biträdet istället föreslår sådana åtgärder för den 
ansvariges godkännande.  

I övrigt tillstyrker Stockholms universitet förslaget till personuppgiftsbiträdesavtal. 

Beredning 

Remissvaret har beretts av Studentavdelningen i samråd med Rättssekretariatet.  
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