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Aptus og Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
Aptus bestræber sig på at gøre det så enkelt som muligt for vores kunder at opfylde
kravene i Databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018. Vi
gennemgår løbende funktionaliteten i vores software samt forbedrer vores interne
rutiner og udvikler aftaler til brug for de kunder, hvor vi optræder i rollen som
Databehandler.

PUL (DEN SVENSKE PERSONDATALOV) OG GDPR
Aptus’ software inkluderer i dag funktioner til automatisk anonymisering og sletning
af logfiler, og disse anvendes til at opfylde kravene i Personuppgiftslagen (PUL)
(svarer til Persondataloven i DK). Der er etableret rutiner til registrering af samtykke til
gemning af adgangslogfiler i forbindelse med kvittering for nøgler og til at give
adgangslogfiler fra lejlighedsdøre ekstra beskyttelse. Dette er et godt grundlag for
opfyldelse af betingelserne i GDPR. Disse funktioner blev indført i 2008 i version 7.11
af Multiaccess og Hantera Styra. Ønsker du at mindske risikoen for, at medarbejdere
indtaster unødige persondata i systemet, kan du skjule feltet ”Fri tekst” i Hantera
Styra.

NY VERSION OM FORÅRET
I version 8.8 af vores applikationer, som frigives om foråret 2018, forbedrer vi
databeskyttelsen med nye funktioner. Det bevirker, at I som persondataansvarlige får
endnu lettere ved at opfylde GDPR.

Aptus udvikler og fremstiller sikkerheds- og informationssystemer
for tryggere ejendomme og hyggeligere boligmiljøer.

forts.
FORBEDRINGER I MULTIACCESS STYRA OG HANTERA STYRA
•

Bedre skabelon for samtykke i forbindelse med kvittering for nøgler,
blandt andet mere information til beboeren og samtykke adskilt fra
kvitteringen. Bemærk at skabelonen altid skal ændres med oplysninger,
der er aktuelle for hver enkelt systemejer.

•

Funktion til anonymisering eller sletning af logfiler, når en person
forlanger sletning af persondata.

•

Understøttelse af udtræk af persondata.

•

Forbedrede indstillinger til anonymisering og sletning af adgangslogfiler
og reservationslogfiler.

INTERNE RUTINER VIGTIGE
GDPR handler for en stor dels vedkommende om interne rutiner på stedet.
Virksomheder der har ansvar for persondata – hvad enten det drejer sig om et
adgangssystem, et ejendomsdatasystem eller noget helt tredje – skal sørge for, at
deres personale håndterer persondata korrekt. Det handler blandt andet om at have
en retsgyldig grund til håndteringen, at holde styr på hvilke persondata der
behandles og i hvilke sammenhænge, kun at håndtere de data som er nødvendige til
det formål man har formuleret, at slette data når de ikke længere er nødvendige,
samt at informere og om nødvendigt indhente samtykke fra registrerede personer.

For yderligere information om lovgivningen henviser vi f.eks. til Datainspektionen
(svarer til Datatilsynet i DK), SABO (svarer til BL i DK) eller andre organisationer, som
du er medlem af.

Har I brug for yderligere information om, hvordan Aptus’ produkter fungerer i relation
til GDPR, er I velkomne til at kontakte:

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