
Dropbox resa 
mot GDPR-
efterlevnad



Introdukt ion
Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-
förordning som uppdaterat och synkroniserat ramverket för 
hanteringen av personuppgifter i EU. Den trädde i kraft den 
25 maj 2018.

Sedan förordningen trädde i kraft har våra kunder i allt 
högre grad fokuserat på de faktiska konsekvenserna av 
det nya europeiska ramverket för dataskydd.

På Dropbox är vi redo för GDPR. Baserat på 
kundernas feedback har vi beslutat oss för att berätta 
lite om vår resa.
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V a d  b e t yd e r  G D P R  
f ö r  D r o p b o x
Förtroende utgör grunden för vårt förhållande med miljontals 
människor och företag världen över. Vi värdesätter det 
förtroende du gett oss och tar vårt ansvar att skydda din 
information på yttersta allvar.

På Dropbox pr ior i te rar  vi  d in  
säkerheten  och sekre tessen hos  d ina  
data  högst  av a l l t :

• Vi har ett dedikerat säkerhetsteam som använder 
specialverktyg och tekniska metoder för att bygga och 
underhålla Dropbox, och vi har implementerat flera 
säkerhetsnivåer för att skydda och säkerhetskopiera dina 
filer.

• Våra säkerhetsrutiner följer de mest utbredda och 
accepterade standarderna och regelverken, som ISO 
27001, ISO 27017, ISO 27018, HIPPA/HITECH, Germany 
BSI C5 och SOC 1, 2 och 3. Oberoende 
tredjepartsgranskare testar våra kontroller och rapporterar 
tillbaka med sina åsikter.

• Mer information om de standarder som vi följer och hur vi 
verifierar vår säkerhetspraxis finns på vår webbplats om 
efterlevnad.

• Vårt säkerhetsfaktablad för Dropbox Business beskriver i detalj 
alla aspekter av vår säkerhetsstrategi (infrastrukturs, nätverks-, 
applikations- och informationsmässiga och fysiska osv.).
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https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
http://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__sv_SE.pdf


Vi  h a r  e n  g o d  m e r i t l i s t a  n ä r  
d e t  k o m m e r  t i l l  d a t a s k yd d :

• För Dropbox har dataskyddsfrågor alltid varit av yttersta vikt 
och vi har historiskt sett alltid legat steget före inom 
efterlevnad av lagstiftning och normer. Till exempel var vi ett 
av deförsta molntjänstföretag som uppfyllde kraven i 
standarden ISO 27018 – en internationellt erkänd standard 
för bästa praxis inom molnsekretess och dataskydd.

• Vi har dedikerade sekretessexperter som utformar och 
underhåller vårt sekretessprogram och vår policy för att 
skydda dina uppgifter i enlighet med kraven i GDPR.

• Dropbox har starka kontraktsmässiga åtaganden i avtalen med 
våra företagskunder. Våra avtal med företagskunder omfattar 
EU:s modellavtalsklausuler och vi är certifierade enligt EU:s 
och USA:s sekretesskyddsram. Detta innebär att det finns 
ytterligare rättsligt skydd och extern övervakning avseende 
insamlingen, användningen och lagringen av personuppgifter 
som överförs från Europeiska unionen till USA.
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https://blogs.dropbox.com/business/2015/05/dropbox-for-business-iso-27018/


Så förberedde sig 
Dropbox för  GDPR
Med tanke på denna starka grund ser Dropbox efterlevnaden av 
GDPR som nästa steg i våra befintliga rutiner och kontroller, 
snarare än en total omvälvning i hur vi behandlar 
personuppgifter. 

Dropbox resa mot efterlevnad inleddes så snart förordningen 
antogs under 2016. Det första steget var att bilda ett 
tvärfunktionellt team av dataskyddsspecialister bestående av 
juridiska rådgivare, säkerhets- och efterlevnadspersonal och 
produkt- och infrastrukturingenjörer. De kom från båda sidor 
Atlanten specifikt för att analysera och ta itu med de nya krav 
som uppkommit på grund av GDPR.

Nästa steg var att utvärdera vår nuvarande praxis för 
säkerhets- och dataskydd och beredskapsnivåerna för GDPR. 
Det innebar att utföra en fullständig och detaljerad bedömning av 
bristerna med avseende på GDPR och den senaste tillhörande 
vägledningen, och att fastställa vilka områden som gällde Dropbox. 
Sedan utvärderade vi om våra aktuella metoder uppfyllde de krav som 
beskrevs eller behövde förändras för att till fullo uppfylla kraven.

Vårt nästa steg bestod i att utföra en fullständig och 
detaljerad utvärdering av vår behandling av 
personuppgifter. Denna procedur kallas ibland ”Data Mapping”. 
I praktiken spårar denna datakartläggning personuppgifternas 
livscykel genom våra system, från första insamlingen från 
användaren hela vägen till radering och bortskaffande.
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Vi byggde vidare på våra befintliga interna processer och 
procedurer för att säkerställa att vi uppfyller 
ansvarsprinciperna enligt GDPR-kraven. Detta är viktigt 
eftersom GDPR sätter ett ökat fokus på att dokumentera 
beslut och praxis som påverkar personuppgifter.

När vårt expertteam var inrättat och bedömningen av brister 
och datakartläggningen var klara implementerade Dropbox 
steg och processutvecklingar för att säkerställa att GDPR 
följs till fullo från och med maj 2018. 
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