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Anmälan om personuppgiftsincident 

Personuppgiftsansvarig 
1. Namn

Kontaktperson för anmälan 
2. Kontaktpersonens namn

3. Kontaktpersonens e-postadress

4. Kontaktpersonens telefonnummer

Incidenten 
5. Beskriv incidenten kortfattat

6. När inträffade incidenten?

7. När upptäckte ni incidenten?
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8. Vad har hänt vid incidenten? Välj alla alternativ som gäller.

Obehörigt röjande (personuppgifter har spridits på felaktigt sätt) 

Obehörig åtkomst (någon inom eller utanför organisationen har 
tagit del av informationen som den saknade behörighet till) 

Förlust (information har gått förlorad på något sätt, t ex stulen da-
tor) 

Förstöring (någon eller något har förstört informationen, t ex da-
tor har gått sönder) 

Ändring (personuppgifter har ändrats på något sätt) 

9. Hur upptäckte ni incidenten? Endast ett alternativ.

Genom en automatiserad process (tekniska säkerhetsåtgärder) 

Genom organisatoriska rutiner (återkommande kontroll) 

En anställd informerade oss 

Vårt personuppgiftsbiträde informerade oss 

En utomstående eller registrerad informerade oss 

10. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning? Endast ett alternativ.

Mänskliga faktorn (fel i det enskilda fallet) 

Brist i organisatoriska rutiner eller processer (systematiska fel) 

Tekniska fel (fel i mjukvara, programinställningar mm) 

Medvetet angrepp från någon i organisationen 

Antagonistiskt angrepp (angrepp utifrån) 

Okänd orsak 
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Biträden 
11. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras av anlitade 
personuppgiftsbiträden eller underbiträden? 
 

  Ja 
 

 Nej 
 
12. Om ja, organisationens namn och organisationsnummer 
 
 
 
 

Uppgifterna och de registrerade 
13. Hur många registrerade har påverkats? 
 
Exakt antal: 
 
 
Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att fylla 
i något av de angivna intervallen. Endast ett alternativ. 
 
 1-10 
 
 11-100 
 
 101-1 000 
 
 1 001-10 000 
 
 10 001-100 000 
 
 100 001-500 000 
 
 500 001-1 miljon 
 
 Över 1 miljon 
 
 Okänt/kan inte ange 
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14. Hur många uppgifter om registrerade har påverkats?

Exakt antal: 

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen. Endast ett alternativ. 

1-10

11-100

101-1 000

1 001-10 000 

10 001-100 000 

100 001-500 000 

500 001-1 miljon 

Över 1 miljon 

Okänt/kan inte ange 

15. Vilka grupper tillhör de registrerade? Alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige 

Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster 

Kunder hos den personuppgiftsansvarige 

Prenumeranter 

Medlemmar 

Patienter 

Barn 

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium 
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 Studerande i eftergymnasial utbildning 
 

Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad-
identitet 

 
Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt 
om personuppgifter sprids 
 
Kan inte ange för närvarande 
 
Övrigt: 
 

 
16. Vilka sorters personuppgifter har incidenten drabbat? Alla alternativ som 
gäller. 
 
 Ras eller etniskt ursprung 
 
 Politiska åsikter 
 
 Religiösa eller filosofisk övertygelse 
 
 Medlemskap i fackförening 
 
 Genetiska uppgifter 
 
 Biometriska uppgifter 
 
 Hälsa 
 
 Sexualliv eller sexuell läggning 
 
 Uppgifter om brott 
 
 Personnummer 
 
 Ekonomisk eller finansiell information 
 
 Officiella dokument  
 
 Lokaliseringsuppgifter 
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Kommunikationsloggar 
 

 Metadata om kommunikation 
 
 Födelsedatum 
 
 Identifierande information (till exempel för- och efternamn) 
 
 Kontaktinformation 
 
 Okänd 
 
 Övrigt: 
 
 
17. Var uppgifterna krypterade? Endast ett alternativ. 
 
 Ja, samtliga uppgifter 
 
 Ja, men inte alla uppgifter 
 
 Nej 
 
 Vet inte 
 

Konsekvenser 
18. Vad kan det bli för konsekvenser av incidenten? 
 

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgif-
terna 
 

 Begränsning av rättigheterna 
 

 Diskriminering 
 
 Identitetsstöld eller bedrägeri 
 
 Ekonomisk förlust 
 
 Obehörigt hävande av psudonymisering 
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 Skadat anseende 
 

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som om-
fattas av tystnadsplikt 
 
Annan ekonomisk eller social nackdel 
 
Övrigt: 

 
 
 
19. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? Endast ett alternativ. 
 
 1. Obetydlig 
 
 2. Begränsad 
 
 3. Betydande 
 
 4. Mycket allvarlig 
 
 
20. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits och när efter incidenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

8 (8) 

Information till de registrerade 
21. Har ni informerat de registrerade om incidenten? 
 
 Ja 
 
 Nej 
 
22. Om ja, beskriv när och hur. 
 
 
 
23. Om nej, kommer ni att informera de registrerade? 
 
 Ja 
 
 Nej 
 
 Vi har inte tagit ställning än 
 
24. När och hur kommer de registrerade att informeras? 
 
 
 
25. Varför kommer ni inte att informera de registrerade? 
 
 Incidenten medför inte hög risk för personers fri- och rättigheter 
 
 Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade 
 
 Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna 
 

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istäl-
let informerat allmänheten 
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