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Sekretess och 
dataskydd 
Introduktion 
Personuppgifter spelar en enormt viktig roll i samhället och ekonomin. I allt 
högre grad söker människor större kontroll över och tydlighet om hur deras 
personuppgifter används och skyddas av organisationer de interagerar med. 

 
På Dropbox är förtroendet grundbulten i samarbetet med miljontals människor 
och företag runtom i världen. Vi värdesätter det förtroende du gett oss och tar 
vårt ansvar att skydda dina personuppgifter på yttersta allvar. 

 
 

Våra åtaganden till dig 
Vi har åtagit oss att skydda dina 
personuppgifter. Dropbox Villkor för 
tjänsten beskriver vårt ansvar när 
du använder våra tjänster. Vår 
Integritetspolicy beskriver våra 
integritetsåtaganden gentemot 
användare och förklarar hur vi 
samlar in, använder och hanterar 
dina personuppgifter när du 
använder våra tjänster. Om du är 
bosatt i Nordamerika (USA, 
Kanada och Mexiko) fungerar 
Dropbox, Inc. som din 
tjänsteleverantör. 

För alla andra användare 
fungerar Dropbox International 
Unlimited Company som 
personuppgiftsansvarig. 

 
Om du är en Dropbox Business- 
eller Dropbox Education-
användare, fungerar din 
organisation som 
personuppgiftsansvarig för alla 
personuppgifter som tillhandahålls 
Dropbox i samband med din 
användning av Dropbox Business 
eller Dropbox Education.  

Uppgifterna Personuppgiftsansvarig 
bestämmer avsikterna och medlen 
för att behandla personuppgifter. 
Dropbox fungerar som 
personuppgiftsbehandlare, 
behandlar data för din organisations 
räkning när du använder Dropbox 
Business eller Dropbox Education, 
och vårt Företagsavtal inkluderar 
åtaganden relaterade till 
databehandling och överföring av 
uppgifter till andra länder. 

 

Våra meriter: efterlevnad 
Efterlevnad är ett effektivt sätt att 
kontrollera en tjänsts trovärdighet. 
Vi uppmuntrar och gläds över att 
tillhandahålla oberoende verifiering 
av att våra säkerhets- och 
integritetspraxis uppfyller de mest 
accepterade standarderna och 
förordningarna, såsom ISO 27001, 
ISO 27017, ISO 27018, 
HIPPA/HITECH, Tyskland BSI C5 
och SOC 1, 2 och 3. 

Dessutom var vi en av de första 
leverantörerna av molntjänster 
som uppnådde certifiering med 
ISO 27018, den internationellt 
erkända standarden för ledande 
praxis inom molnskydd och 
dataskydd. Våra oberoende 
tredjepartsrevisorer testar våra 
kontroller och förser oss med sina 
rapporter och åsikter. Vi kan dela 
dessa med dig när det är möjligt. 

Observera att även om 
omfattningen av våra certifieringar 
och revisionsrapporter vanligtvis 
avser Dropbox Business och 
Dropbox Education, är större delen 
av våra kontroller även tillämpliga 
för användare av Dropbox Basic, 
Plus och Professional. Mer 
information om de standarder som 
vi följer och hur vi verifierar vår 
praxis finns på vår webbsida för 
efterlevnad. 
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Dropbox-arkitekturen: skyddar 
dina personuppgifter 
På Dropbox tror vi att skyddet av dina personuppgifter börjar med att hålla dina 
uppgifter säkra. För detta ändamål är Dropbox utformad med flera skyddslager, 
inklusive säker filöverföring, kryptering och kontroller på applikationsnivå som är 
fördelade över en skalbar och säker infrastruktur. 

 

Vår infrastruktur: filer 
Dropbox infrastruktur för filer består av komponenterna som 
visas i diagrammet nedan. 

 

 

Metadataservrar 
Viss grundläggande information om användardata, kallad 
metadata, lagras i sin egen diskreta lagringstjänst och fungerar 
som ett index för uppgifterna i användarnas konton. Metadata 
innehåller grundläggande konto- och användarinformation, som 
e-postadress, namn och enhetsnamn. Metadata innehåller också 
grundläggande information om filer, inklusive filnamn och typer, 
vilket fungerar som stöd åt funktioner som versionshistorik, 
återställning och synkning. 

 
Databaser för metadata 
Filmetadata lagras i en MySQL-baserad databastjänst och 
delas upp och replikeras efter behov för att möta kraven på 
prestanda och hög tillgänglighet. 

 
Blockservrar 
Med sin design tillhandahåller Dropbox en unik 
säkerhetsmekanism som överträffar traditionell kryptering för att 
skydda användardata. Blockservrar bearbetar filer från Dropbox-
program genom att dela upp varje fil i block, kryptera varje 
filblock med stark chiffrering och endast synka block ändrade 
mellan revisioner. När en Dropbox-applikation upptäcker en ny fil 
eller ändringar i en befintlig fil, meddelar applikationen 
blockservern om ändringen och nya eller modifierade filblock 
bearbetas och överförs till lagringsservern. 

 

Blocklagringsservrar 
Det faktiska innehållet i användarnas filer lagras i krypterade block med blocklagringsservrar. Före överföringen förbereder Dropbox-
klienten för lagring genom att dela filerna i filblock. Blocklagringsservrarna fungerar som ett CAS-system (Content-Addressable 
Storage), där varje enskilt krypterat filblock hämtas baserat på dess hashvärde. 

 
Förhandsvisningsservrar 
Förhandsvisningsservrarna ansvarar för att producera förhandsvisningar av filer. Förhandsvisningar är en rendering av användarens fil i 
ett annat filformat som är mer lämpad för snabb visning på slutanvändarens enhet. Förhandsvisningsservern hämtar filblock från 
blocklagringsservern för att generera förhandsvisningar. När en förhandsvisning av en fil begärs hämtar förhandsvisningsservrarna den 
cachade förhandsvisningen från lagringsservrarna och överför den till blockservern. Förhandsvisningarna når slutligen användarna 
genom blockservrarna. 

 
Förhandsvisningens lagringsservrar 
Cachade förhandsvisningar lagras i ett krypterat format i förhandsvisningens lagringsservrar. 

 
Meddelandetjänst 
Denna separata tjänst är avsedd att kontrollera om några ändringar har utförts i Dropbox-konton. Inga filer eller metadata lagras eller 
överförs här. Varje klient skapar en long poll-anslutning till meddelandetjänsten och avvaktar. När en fil i Dropbox modifieras signalerar 
meddelandetjänsten detta till de relevanta klienterna genom att stänga long poll-anslutningen. När anslutningen stängs signalerar detta 
att klienten måste ansluta till metadataservrarna på ett säkert sätt för att synka eventuella ändringar. 
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Vår infrastruktur: Paper 
Dropbox Paper (Paper) är en funktion i Dropbox-produkten. Paper använder 
emellertid en mestadels distinkt uppsättning system inom Dropbox 
infrastrukturmiljö. Papers infrastruktur består av komponenterna som visas i 
diagrammet nedan. 

Papers programservrar 
Papers programservrar bearbetar 
användarförfrågningar, återger utdata 
med redigerade Paper-dokument 
tillbaka till användaren och utför 
meddelandetjänster. Papers 
programservrar skriver 
användarredigeringar i Papers 
databaser där de placeras i 
beständig lagring. 
Kommunikationssessioner mellan 
Papers programservrar och 
databaser krypteras med stark 
chiffrering. 

 
 

Paper-databaser 
Det faktiska innehållet i användarnas Paper-dokument, liksom vissa metadata om dessa Paper-dokument, krypteras i 
beständig lagring i Paper-databaserna. Där ingår information om ett Paper-dokument (såsom rubrik, delat medlemskap 
och behörigheter, projekt- och mappassociationer och annan information) samt innehåll i själva Paper-dokumentet, 
inklusive kommentarer och uppgifter. Paper-databaserna partitioneras och replikeras efter behov för att uppfylla krav på 
prestanda och hög tillgänglighet. 

 
Papers bildlagringsservrar 
Bilder som laddas upp till Paper-dokument lagras och krypteras på plats i Papers bildservrar. Överföring av bilddata 
mellan Papers program- och bildservrar sker med krypterade sessioner. 

 
Förhandsvisningsservrar 
Förhandsvisningsservrarna ger förhandsvisning både av bilder som laddats upp till Paper-dokument och av hyperlänkar 
inbäddade i Paper-dokument. För bilder som laddats upp till Paper-dokument hämtar förhandsvisningsservrarna bilddata 
lagrade i Papers bildlagringsservrar via en krypterad kanal. För hyperlänkar inbäddade i Paper-dokument hämtar 
förhandsvisningsservrarna bilddata och ger en förhandsvisning av bilden med kryptering som anges av källänken. 
Förhandsvisningarna når slutligen användarna genom blockservrarna. 

 
Förhandsvisningens lagringsservrar 
Paper använder samma lagringsservrar för förhandsvisning som beskrivs i Dropbox infrastrukturdiagram för att lagra 
cachade förhandsvisningar av bilder. Cachade förhandsvisningar lagras i ett krypterat format i förhandsvisningens 
lagringsservrar. 
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Dropbox-kontroller: 
våra interna metoder 
Vi vidtar omfattande åtgärder för att skydda vår infrastruktur, vårt nätverk och våra 
applikationer. Några av de säkerhetsåtgärder vi har infört inkluderar kryptering i 
vila, kryptering i rörelse och permanent radering av filer. Vi erbjuder också 
omfattande utbildning i integritet och säkerhet åt alla våra anställda för att bygga 
en kultur som prioriterar att vara förtroendevärd. Nedan beskrivs några av våra 
kontroller: 

Utbildning 

En del av våra insatser för att skydda 
användarnas personuppgifter innebär 
att bygga och utveckla en kultur av 
säkerhets- och integritetsmedvetenhet. 
Dropbox anställda måste godkänna 
säkerhetspolicyer, inklusive en 
integritetspolicy för användardata, 
innan de får systemåtkomst. Endast 
anställda med ett specifikt behov har 
tillgång till sådana system. 
Våra anställda deltar också i en 
obligatorisk säkerhets- och 
integritetsutbildning en gång om året. 

Kryptering under sändning 

För att skydda fildata i rörelse mellan 
en Dropbox-klient (för närvarande 
skrivbord, mobil, API eller webb) och 
Dropbox front-end-servrar förhandlas 
en krypterad anslutning för att 
säkerställa säker leverans. På liknande 
sätt förhandlas en krypterad anslutning 
för att skydda Paper-dokumentdata i 
rörelse mellan en Paper-klient (för 
närvarande mobil, API eller webb) och 
värdtjänsten. Dessa anslutningar är 
krypterade med Secure Sockets Layer 
(SSL)/Transport Layer Security (TLS) 
för att skapa en säker tunnel skyddad 
med en 128-bitars eller högre AES-
kryptering (Advanced Encryption 
Standard). 

Kryptering under lagring 

Filer som laddas upp av användare 
lagras på Dropbox lagringsservrar som 
separata filblock. Varje block är krypterat 
med 256-bitars AES-kryptering. 

Endast block som modifierats mellan 
revideringar synkas. På liknande sätt 
krypteras Paper-dokument som lagras 
i Paper-databaser också i vila med 
256-bitars AES-kryptering. 

Permanent radering av filer 
och Paper-dokument  
När en Dropbox-användare eller en 
administratör för ett Dropbox 
Business- eller Dropbox Education-
team markerar en fil för permanent 
radering, utlöser detta en process för 
att permanent radera filen. På 
samma sätt, när en användare eller 
en administratör för ett Dropbox 
Business- eller Dropbox Education-
team markerar ett Paper-dokument 
för permanent radering, sker en 
liknande process för att permanent 
radera Paper-dokumentdata och 
bilddata. 

Begäran om tillgång till 
personuppgifter  
För åtkomst till personuppgifter 
utöver filer och Paper-dokument som 
lagras med Dropbox, kan en 
användare logga in på webbplatsen 
och gå till sin kontosida. Kontosidan 
visar information som namn och e-
postadress kopplad till kontot. 
Användaren kan också se IP-
adresserna för anslutna sessioner, 
datorer och mobila enheter, samt 
appar som är anslutna till sitt konto 
från säkerhetssidan och sidan för 
anslutna appar. 

Dropbox-användare har också 
möjlighet att begära åtkomst till eller 
radera andra personuppgifter som 
Dropbox kan ha samlat in om dem. Mer 
information om denna process finns i 
Dropbox hjälpcenter. 

Sekretessregelverk på 
Dropbox 
Sekretessprogramteamet ansvarar för 
att hantera Dropbox sekretessprogram. 
Det implementerar våra viktiga 
sekretessinitiativ och förespråkar 
inbyggd sekretess i vår datalivscykel. 
Dropbox sekretessprogram stöds 
vidare av flera tvärfunktionella juridiska 
undergrupper. Dessa undergrupper 
tillhandahåller den extra expertis som 
krävs för att driva och övervaka 
sekretessprogrammets dagliga 
uppgifter. 

DPO-teamet arbetar separat från de 
andra sekretessfunktionerna. Det 
fungerar som övervakare av 
sekretessefterlevnad och utgör ett 
direkt stöd åt dataskyddsombudet 
(DPO) vid utförandet av sina uppgifter. 
Dataskyddsombudet är EU:s lokala 
representant och kan kontaktas på 
privacy@dropbox.com. 
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Principer för dataförfrågningar 
från statliga myndigheter 

Vi förstår att när användare 
överlåter oss sina personuppgifter, 
förväntar de sig att vi håller dessa 
uppgifter konfidentiella. Som de 
flesta onlinetjänster får Dropbox 
ibland förfrågningar från statliga 
myndigheter som vill ha 
information om dess användare. 

Principerna nedan beskriver hur vi 
hanterar dataförfrågningar som vi 
får från myndigheter. 

Var transparent 
Vi anser att onlinetjänster bör få 
publicera det antal och den typ av 
myndighetsförfrågningar som de 
får in och meddela enskilda 
personer när det finns en 
informationsförfrågan om dem. 
Den här typen av insyn hjälper 
användare att bättre förstå 
förekomsten av och mönster för 

myndighetsövergrepp. Vi fortsätter 
att publicera detaljerad information 
om dessa förfrågningar och 
förespråkar rätten att tillhandahålla 
mer av denna viktiga information. 

Bekämpa alltför breda 
förfrågningar 
Myndigheters dataförfrågningar 
bör vara begränsade vad gäller 
den information som efterfrågas 
och snävt anpassade till specifika 
personer och legitima utredningar. 
Vi är emot allmänt övergripande 
och alltför breda förfrågningar. 

Tillhandahåll betrodda tjänster  
Myndigheter bör aldrig installera 
bakdörrar i onlinetjänster eller 
äventyra infrastruktur för att få tag i 
användardata. Vi kommer att 
fortsätta skydda våra system och 
verka för att förändra lagar för att 
tydliggöra att den här typen av 
aktivitet är olaglig. 

Skydda alla användare 
Lagar som ger personer olika skydd 
baserat på var de bor eller vilket 
medborgarskap de har är föråldrade 
och speglar inte nättjänsternas 
globala natur. Vi kommer att fortsätta 
att verka för reformen av dessa lagar. 

Dessa principer, tillsammans med 
vår årliga insynsrapport, görs 
offentligt tillgängliga på Dropbox 
webbplats: 
https://www.dropbox.com/transparency. 

För ytterligare information om våra 
kontroller och vår metod för att skydda 
dina personuppgifter, se vår vitbok om 
Dropbox Business-säkerhet. 

 

Andra som jobbar för och med Dropbox 
 

Dropbox hanterar de flesta 
aktiviteter relaterade till 
tillhandahållandet av våra tjänster. 
Vi använder dock vissa betrodda 
tredje parter för våra tjänster (till 
exempel leverantörer av 
kundsupport och IT-tjänster). 
Dessa tredje parter kommer 

endast åt din information för att 
utföra uppgifter för vår räkning i 
enlighet med vår Sekretesspolicy, 
och vi kommer att förbli ansvariga 
för deras hantering av din 
information i enlighet med våra 
instruktioner. 

Varje tredje part genomgår en 
rigorös granskningsprocess, 
inklusive säkerhetsgranskningar 
och regelbundna 
kontraktsgranskningar, för att 
utvärdera deras förmåga att 
uppfylla våra åtaganden om 
dataskydd. 

 

Internationell dataöverföring 
Dropbox förlitar sig på olika 
juridiska mekanismer för sin 
internationella överföring av 
personuppgifter från EU till USA. 
Vi är certifierade enligt 
programmen U.S.-E.U och U.S.-
Swiss Privacy Shield för skydd  

av privatlivet avseende insamling, 
användning och lagring av 
personuppgifter och deras 
överföring från EU och Schweiz till 
USA. Förutom Privacy Shield ger 
Dropbox också starka  

avtalsgarantier kring integriteten av sina 
tjänster och har implementerat 
kontraktsklausuler av EU-modell för att 
täcka sina internationella 
dataöverföringar. 
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GDPR: Allmänna 
dataskyddsförordningen 
Allmänna dataskyddsförordningen, 
eller GDPR, är en EU-förordning 
som fastställer en rättslig ram för 
skydd av personuppgifter för 
personer registrerade i EU. 

GDPR är den viktigaste 
förordningen i europeisk 
lagstiftning om dataskydd sedan 
EU:s dataskyddsdirektiv från 
1995, och många företag som 
driver affärer i Europa – inklusive 
Dropbox – har investerat mycket i 
GDPR-efterlevnad. 

GDPR harmoniserar lagar om 
dataskydd i hela Europa och 
uppdaterar dem med den snabba 
tekniska utveckling som har skett 
under de senaste två 
decennierna. 

Det bygger på tidigare rättsliga ramar 
i EU, inklusive EU:s 
dataskyddsdirektiv, och introducerar 
nya skyldigheter och ansvar för 
organisationer som hanterar 
personuppgifter, samt nya rättigheter 
för individer med avseende på deras  

personuppgifter. Organisationer som 
är etablerade i EU, liksom 
organisationer som behandlar 
personuppgifter av personer 
registrerade i EU, måste följa GDPR. 

 

Dropbox resa mot GDPR-efterlevnad 
Dropbox har åtagit sig att följa 
GDPR. Respekten för sekretess 
och säkerhet byggdes in i vår 
verksamhet ända från början, och 
nu när vi har vuxit är vår prioritet 
fortfarande att fokusera på 
hanteringen och skyddet av de 
uppgifter som våra användare 
tillförlitar oss. Dropbox har 
erfarenhet av att ligga ett steg 
före efterlevnadskraven – såsom 
beskrivs ovan var vi en av de 
första leverantörerna av 
molntjänster som erhöll 
ISO 27018-certifiering för våra 
affärsanvändare. Med tanke på 
denna starka grund ser Dropbox 
efterlevnaden av GDPR som en 
utveckling av befintliga praxis och 
kontroller och representerar en 
pågående, utvecklande 
uppsättning initiativ för att 
säkerställa att våra användares 
personuppgifter alltid skyddas. 

Dropbox resa till efterlevnad av 
GDPR började så snart 
förordningen antogs år 2016. Vårt 
första steg var att bilda ett 
tvärfunktionellt team av 
dataskyddsspecialister bestående 
av juridiska rådgivare, säkerhets- 
och efterlevnadsproffs samt 
produkt- och 
infrastrukturingenjörer. Teamet 
genomförde sedan en fullständig 
utvärdering av våra dåvarande 
metoder för säkerhets- och 
dataskydd gentemot GDPR-
kraven. 

Vårt nästa steg var att göra en 
utvärdering av vår behandling av 
personuppgifter och spåra livscykeln 
för personuppgifter genom våra 
system. Dessa övningar kallas ibland 
förestående Kartläggning av data och 
genomföring av konsekvensanalyser 
avseende dataskydd. 

Sedan dess har vi fortsatt att 
bygga 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. 
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Stärka våra användare 
på deras GDPR-resor 
Dropbox tillhandahåller funktioner för kontroll och synlighet som kan 
underlätta hanteringen av dina uppgiftsskyddskrav, inklusive GDPR-
skyldigheter. Naturligtvis börjar eller slutar inte GDPR-efterlevnad i din 
organisation med förhållandet med dina leverantörer, till exempel Dropbox. 
Även om våra funktioner kan hjälpa dig att hantera dina skyldigheter, kan de 
inte i sig själva säkerställa efterlevnad. GDPR-efterlevnad kräver att man 
tänker bredare på hur data rör sig och skyddas i din organisation. Varje 
organisation bör vidta sina egna steg för att uppnå efterlevnad, med 
leverantörer som viktiga partners på den resan. 

Dataminimering 
En viktig del av GDPR:s krav på 
inbyggd integritetsskydd är att 
organisationer ska utforma sina 
tjänster på ett sätt som minimerar 
data. Detta innebär att du har god 
synlighet och kontroll över 
informationen i din organisation för 
att underlätta hanteringen av den. 
Kontrollpanelen för Dropbox 
Business-administratörer är ett 
användbart verktyg för detta, 
eftersom den tillåter dig övervaka 
teamets aktivitet, visa anslutna 
enheter och granska 
delningsaktiviteter. Vi arbetar för att 
bädda in principerna om inbyggd 
sekretess i nya produkter och 
funktioner. 

Skydd och återställning av data 
Skydd av förlorad enhet, 
versionshistorik och filåterställning 
kan hjälpa till att skydda mot 
oavsiktlig förlust, skada eller 
förstörelse av personuppgifter och 
kan hjälpa till med att återställa 
tillgänglighet och åtkomst till 
personuppgifter i rimlig tid i 
händelse av en incident. 
Tvåfaktorautentisering är en annan 
viktig åtgärd som vi rekommenderar 
för att skydda dina uppgifter. 

Registerföring 
GDPR ökar också skyldigheterna för 
organisationer att föra detaljerade 
register över sina 
bearbetningsaktiviteter. Våra 
granskningsloggar och våra 
aktivitetsloggar kan hjälpa dig att 
bättre förstå dina 
bearbetningsaktiviteter och stödja 
din registerföring. 

Åtkomstadministration  

Med Dropbox Business-
administratörens kontrollpanel 
hanterar du enkelt 
teammedlemmarnas åtkomst till filer, 
mappar och Paper-dokument. För 
delade fillänkar kan du med vår 
länkbehörighetsfunktion 
lösenordsskydda delade länkar, 
ställa in utgångsdatum för att ge 
tillfällig åtkomst och begränsa 
åtkomst till personer inom din 
organisation. I händelse av att 
ansvaret ändras mellan användare 
kan du med vårt 
kontoöverföringsverktyg enkelt 
överföra filer och ägande av Paper-
dokument från en användare till en 
annan. 

Administratörer har också 
möjligheten att inaktivera en 
användares åtkomst till sitt konto 
samtidigt som de bevarar sina data 
och delar relationer för att hålla din 
organisations information säker. 
Slutligen är fjärraderingsfunktionen 
tillåter dig rensa filer och Paper-
dokument från förlorade eller stulna 
enheter. 

EU-infrastruktur 
Även om GDPR inte kräver att 
personuppgifter ska hållas inom EU, 
erbjuder Dropbox kvalificerade 
Dropbox Business- och Dropbox 
Education-kunder möjlighet att lagra 
filer (block) i EU. EU-baserad 
fillagring tillhandahålls på 
infrastruktur från Amazon Web 
Services (AWS). För att veta mer om 
vår EU-infrastruktur, kontakta vårt 
försäljningsteam. 

https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__sv_SE.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://www.dropbox.com/business/contact
https://www.dropbox.com/business/contact


För mer information om Dropbox säkerhetsfunktioner och policyer, se vitboken om Dropbox Business-säkerhet eller kontakta sales@dropbox.com 

 

 

 

Arbeta tillsammans för att 
skydda dina personuppgifter 
Dropbox samarbetar med sina 
användare för att skydda 
användarnas personuppgifter. Vi 
vidtar omfattande åtgärder för att 
skydda vår infrastruktur, vårt 
nätverk och våra applikationer, 
utbildar anställda i säkerhets- och 
sekretesspraxis, bygger en kultur 
där det är högst prioriterat att vara  

förtroendevärd och utsätter våra 
system och praxis för rigorös 
testning och revision av tredje 
parter. 

Men användaren spelar också en 
nyckelroll för att skydda sina 
personuppgifter. Med Dropbox 
kan du konfigurera, använda och  

övervaka ditt konto på sätt som 
uppfyller din organisations sekretess-, 
säkerhets- och efterlevnadsbehov. 
Vår guide för delat ansvar kan hjälpa 
dig att förstå mer om vad vi gör för att 
skydda ditt konto och vad du kan 
göra för att bibehålla synligheten och 
kontrollen över dina personuppgifter.

Sammanfattning 
Varje dag litar miljoner användare på Dropbox. För att vara värd det 
förtroendet byggde vi Dropbox och vi kommer att fortsätta växa med tonvikt 
på säkerhet och sekretess. Vårt åtagande att skydda våra användares 
personuppgifter är kärnan i varje beslut vi tar. För mer information kan du 
mejla privacy@dropbox.com. För mer information om GDPR kan du också 
besöka vårt GDPR-vägledningscenter. 

https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__sv_SE.pdf
mailto:sales@dropbox.com
https://www.dropbox.com/static/i18n/shared_responsibility_guide__sv_SE.pdf
https://www.dropbox.com/security/GDPR
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