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Angående Reisswolf sekretesshantering och GDPR

Beskrivning av tjänsten
Reisswolf sekretesshantering har till syfte att hjälpa våra kunder med känslig information som
behöver destrueras på ett säkert sätt. Behållarna där materialet slängs är plomberade för att
förhindra att obehöriga kommer åt innehållet. Med ett digitalt kontrollsystem kan varje
sekretessbehållare följas hela vägen från kundens lokaler till Reisswolfs sekretessanläggningar för
destruktion av innehållet. Det destruerade materialet kan återvinnas, men den destruerade
informationen kan aldrig återskapas. På så sätt värnar Reisswolf om individens integritet och
företagens informationssäkerhet, samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskas. Reisswolfs
personal har även skrivit på sekretessförbindelse och all personal är kontrollerad genom
registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen. All information om Reisswolfs kunder är konfidentiell och
destruktion sker utan att personal kommer i kontakt med informationen i behållarna.

GDPR:s tillämpningsområde
En del av den känsliga information som skall destrueras kan utgöras av personuppgifter som hos
kunden omfattats av kraven i GDPR. Fråga har därför uppkommit om Reisswolfs
sekretesshantering omfattas av GDPR.

GDPR gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk
väg samt manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår i eller kommer att
ingå i ett register, jmf Artikel 2.1 GDPR. I förordningen förtydligas även att personuppgifter som
inte är ordnade enligt ett sökbart register inte omfattas av GDPR, jmf punkt 15 GDPR.

GDPR:s definition av register är en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig
enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på
grundval av funktionella eller geografiska förhållanden, jmf Artikel 4.6 GDPR.
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Reisswolf och GDPR
När Reisswolf hämtar upp, transporterar och destruerar information från våra kunder gäller inte
GDPR eftersom Stena inte hanterar information som är en del av något system eller något register
och därmed inte är sökbart. Det spelar ingen roll om informationen som våra kunder placerar i
behållarna varit en del av ett register innan det lämnades för destruktion.

Reisswolf kan inte ansvara för vilken typ av information som våra kunder lämnar i behållarna och
har heller ingen möjlighet eller anledning att bedöma innehållet eftersom personal ej kommer i
kontakt med behållarnas innehåll.

Eftersom informationen som kunder lämnar i våra behållare inte ingår eller kommer ingå i ett
register som är sökbart är det uppenbart att GDPR inte är tillämpbart för denna typ av tjänst.
Därmed är inte Reisswolf att bedöma som personuppgiftsbiträde gentemot våra kunder och
därmed behövs inget s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Reisswolfs ansvar gentemot kunder
regleras däremot strikt av det avtal som finns mellan parterna för det fall kunder köpt denna tjänst.
På så vis kan även kunder känna sig trygga med att informationen Reisswolf hanterar görs på ett
korrekt och säkert sätt.

Vid frågor rörande GDPR kontakta vår Group Privacy Officer Johanna Liljeros via mail
johanna.liljeros@stenametall.se alternativt telefon 010-445 22 34.
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