Dicos dataskyddspolicy
Personuppgiftsansvarig är Lars-Göran Hessmark (jag), Fortunagatan 23, 553 23
Jönköping, dico@socialforsakringsrad.se.
De uppgifter om din person som jag behandlar är endast de som finns i dina mejl med
tillhörande bilagor till mig och som du alltså själv har lämnat till mig, självmant eller på
min förfrågan. Den behandlingen börjar således med samtycke eller avtal som rättslig
grund. Jag använder Googles Gmail med den säkerhet som erbjuds för ett konto med
tvåstegsverifiering. Det ska bara vara jag som har tillgång till uppgifterna och de lämnas
aldrig ut till någon annan.
En mejlsamling i en inkorg eller allmän arkivbrevlåda i mejlprogrammet ansågs tidigare
enligt svensk lag vara omfattad av ett särskilt undantag om förenklad behandling av
personuppgifter i ett s.k. ostrukturerat material, men sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s
dataskyddsförordning för all behandling av personuppgifter.
Uppgifterna på Gmailkontot läser jag när de via krypterat trådlöst bredband förs över
till min Macdator i hemmet. Den är ständigt fredad med programuppdateringar, extra
virusskydd och lösenord. Mina samtidigt pågående ärenden är inte fler än att jag kan
hålla reda på dem i inkorgen innan jag bestämmer mig för hur de ska hanteras. Jag kan
kommunicera via Gmail även med min skyddade iPhone eller iPad i Macs slutna system
(givetvis aldrig via något osäkert wifi-nätverk).
Vissa ärenden kan avslutas med ett direkt och gratis svar och sedan raderas efter några
dagar. I andra fall skriver jag efter överenskommelse om arvode ut mejlen och bilagorna,
raderar dem i datorn och förvarar dem i ett låst hängmappsarkiv i hemmet medan de
behandlas. Men jag har inte något särskilt klientregister med vissa utvalda uppgifter, och
jag tar aldrig kontakt med någon efter det att ett ärende har avslutats. De svarsmejl som
jag skickar arkiveras tillsammans med mejlen till mig. När ärendet är avslutat för min
del bevarar jag handlingarna i arkivet under ett år med hänsyn till risken för såväl
fortsatt hantering som omprövning eller överklagande. Därefter förstörs handlingarna.
Kopior av särskilt uppsatta skrivelser för din räkning samt av min kortfattade faktura på
arvode finns även bevarade i särskilda samlingsfiler i Microsofts Officeprogram på
Macdatorn. De förra bevarar jag i ett år med hänsyn till risken för fortsatt hantering e.d.
De senare bevarar jag under sex år för att kunna fullgöra mina skyldigheter mot
Skatteverket.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära särskild hantering av vissa
personuppgifter, t.ex. i fråga om tillgång, rättelse eller radering. Detta gäller särskilt för
s.k. känsliga personuppgifter om etnicitet, hälsa och sjukdom.

