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Aptus og personvernforordningen (GDPR)
Aptus etterstreber å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å oppfylle kravene
i personvernforordningen som trer i kraft 25.05.2018. Vi kontrollerer kontinuerlig
funksjonaliteten i vår programvare, samt forbedrer våre interne rutiner og utarbeider
avtaler for våre kunder der vi fungerer som en støtte i behandlingen av
personopplysninger.

PUL OG GDPR
Aptus’ programvare har i dag funksjoner for automatisk å anonymisere og slette
logger, noe som brukes for å oppfylle personopplysningsloven (PUL). Det finnes
støtte for å registrere samtykke til lagring av adgangslogger i forbindelse med
utkvittering av nøkler, og for å gi adgangslogger fra leilighetsdører ekstra beskyttelse.
Dette er et godt grunnlag for å oppfylle vilkårene i GDPR. Disse funksjonene ble
innført i versjon 7.11 i løpet av 2008 i Multiaccess og Hantera Styra. Hvis dere vil
minske risikoen for at personalet legger inn unødige personopplysninger i systemet,
kan dere skjule fritekstfelt i Hantera Styra.

NY VERSJON OM VÅREN
I versjon 8.8 av vår programvare, som lanseres om våren 2018, kommer vi til å
forbedre personvernet med nye funksjoner. Dette gjør at det blir enda enklere for
dere som personopplysningsansvarlige å oppfylle GDPR.

Aptus utvikler og produserer sikkerhets- og informasjonssystemer
for tryggere bygninger og triveligere bomiljøer.

forts.
FORBEDRINGER I MULTIACCESS STYRA OG HANTERA STYRA
•

Bedre mal for samtykke i forbindelse med utkvittering av nøkler, blant
annet mer informasjon til leietakeren og at samtykket er atskilt fra
kvitteringen. Vær oppmerksom på at malen alltid må endres med
korrekte opplysninger for respektive systemeier.

•

Funksjon for å anonymisere eller slette logger når personer ber om
sletting av personopplysninger.

•

Støtte for utdrag av personopplysninger.

•

Forbedrede innstillinger for anonymisering og sletting av
adgangslogger og bestillingslogger.

INTERNE RUTINER VIKTIG
GDPR handler i stor grad om å ha interne rutiner på plass. Bedrifter som har ansvar
for personopplysninger, uavhengig av om det er et adgangssystem,
eiendomsdatasystem eller annet, må sørge for at personalet håndterer
personopplysningene på rett måte. Det handler blant annet om at ha et rettslig
grunnlag for behandlingen, å holde orden på hvilke personopplysninger som
behandles og i hvilke sammenhenger, å håndtere bare opplysninger som er
nødvendige for det formålet man har oppgitt, å slette opplysninger når de ikke lenger
behøves samt å informere og ved behov innhente samtykke fra registrerte personer.

For mer informasjon om lovgivningen henviser vi f.eks. til Datatilsynet, SABO eller
andre organisasjoner som dere er tilsluttet.

Ta gjerne kontakt med meg hvis dere trenger mer informasjon om hvordan Aptus’
produkter fungerer med hensyn til GDPR:

Glenn Brude
Produktsjef
Aptus Elektronik AB
+ 46 (0) 31 68 97 82
glenn.brude@assaabloy.com

Aptus utvikler og produserer sikkerhets- og informasjonssystemer
for tryggere bygninger og triveligere bomiljøer.

