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ARRANGEMANG OM GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVAR FÖR LÄROSÄTEN 
 
 

Bilaga till överenskommelse om genomförande av verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) på apotek för farmaciutbildningar i Sverige. 

 
1 BAKGRUND 

 
1.1 Parterna har ingått en överenskommelse om genomförande av verksamhetsförlagd 

utbildning, VFU, (”Huvudöverenskommelse”). För att underlätta koordinationen av 
VFU-placeringar enligt Huvudöverenskommelsen har parterna överenskommit om 
samarbete kring en digital plattform, apoteksfarmaci.nu, i vilken parterna kommer 
att behandla personuppgifter (”Plattformen”).  
 

1.2 Plattformen drivs av Göteborgs universitet (GU) men lärosätena har gemensamt 
bestämt ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter i plattformen. 
Lärosätena är således gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 GDPR. 
Lärosätena har ingått detta arrangemang i syfte att reglera sina mellanhavanden 
med anledning av detta ansvar och för att uppfylla villkoren i artikel 26 GDPR. 
Apoteksföretagen som ingår i överenskommelen omfattas inte av det gemensamma 
personuppgiftsansvaret. 

 
 
2 DEFINITIONER 

 
2.1 ”GDPR” avser Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på̊ behandling av 
Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), inklusive samtliga senare 
ändringar av densamma. 
 

2.2 ”Dataskyddslagstiftning” avser all relevant dataskyddslagstiftning som Parterna 
omfattas av, inklusive men inte begränsat till GDPR och lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

 
2.3 ”Parter” avser de lärosäten som ingått övernskommelsen 

 
 

3 OMFATTNING & SYFTE 
 

3.1 Detta arrangemang utgör en del av Huvudöverenskommelsen och kompletterar 
denna avseende Parternas behandling av personuppgifter. 
 

3.2 Ingen Part ska anses utgöra personuppgiftsbiträde i förhållande till annan Part. 
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3.3 Detta arrangemang reglerar endast Parternas gemensamma personuppgiftsansvar 
för personuppgiftsbehandlingen som görs i Plattformen inom ramen för samarbetet 
som beskrivs i Huvudöverenskommelsen. För behandling av personuppgifter utanför 
Huvudöverenskommelsen ansvarar part som självständigt personuppgiftsansvarig. 

 
 
4 ÄNDAMÅL OCH BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN 

 
4.1 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Plattformen är att underlätta 

koordinering och administrering av VFU-placeringar enligt 
Huvudöverenskommelsen. Medel för behandlingen är Plattformen 
apoteksfarmaci.nu som drivs av GU. 
 

4.2 Det gemensamma personuppgiftsansvaret avser de personuppgifter om studenter 
respektive anställda hos apotek som Parterna ska införa i Plattformen och vilka 
samtliga Parter sedan får tillgång till. I den mån en Part tar ut personuppgifter ur 
Plattformen för enskild behandling inom den egna organisationen är sådan Part 
enskilt personuppgiftsansvarig för sådan behandling.  

 
5 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 
5.1 Lärosätena kommer att behandla personuppgifter om studenter samt 

apoteksanställda. De kategorier av personuppgifter som kommer att behandlas är 
studenternas personnummer, namn, telefonnummer, e-postadress och adress, 
uppgifter om utbildning, önskemål om placering. Inga särskilda kategorier av 
uppgifter (känsliga uppgifter) kommer att behandlas.  

 
5.2 Lärosätena kommer att behandla namn och kontaktuppgifter till kontaktperson vid 

apoteken. Lärosätena kommer vidare behandla namn, personnummer och 
kontaktuppgifter för studenter som ska erhålla VFU-placering (uppgifterna kommer 
delvis föras in i Plattformen av studenterna själva).  

 
 

6 INFORMATION  
 

6.1 Information om ändamål, rättslig grund för behandlingen samt information till de 
registrerade om behandlingen kommer att finnas vid registrering och på 
Plattformens hemsida. Gemensam kontaktpunkt kommer att vara GU. 

 
7 DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

 
7.1 Information om hur de registrerade ska kunna ta tillvara sina rättigheter enligt GDPR 

artikel 15-21 kommer att finnas på Plattformens hemsida. Hantering kommer att ske 
enligt respektive organisations rutin. GU ansvarar för att informationen finns 
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tillgänglig för alla registrerade vid registrering i Plattformen samt tillgänglig på 
hemsidan. 
 

7.2  Om det inte uttryckligen anges att en Part tilldelas ansvar för hantering av någon av 
de registrerades rättigheter så ska Parterna vara självständigt ansvariga för att 
fullgöra dessa skyldigheter.  
 

7.3 Även om en Part tilldelas ansvar för hantering av någon av de registrerades 
rättigheter så får en registrerad utöva sina rättigheter gentemot var och en av 
Parterna. Om en registrerad gör gällande någon av sina rättigheter hos en annan 
Part än den som tilldelats ansvar för hanteringen enligt punkt 7.1 så ska den Part 
som erhåller begäran vidarebefordra den till det lärosäte som ansvarar för att 
fullgöra den aktuella registrerades rättigheter. Den registrerade ska informeras om 
att sådan vidarebefordran ägt rum och ska tillhandahållas kontaktuppgifter till det 
ansvariga lärosätet 

 
7.4 Parterna ska ge varandra nödvändigt stöd för att säkerställa en korrekt hantering 

när enskilda registrerade gör gällande någon av sina rättigheter.   
 
8 PARTERNAS ANSVAR 

 
8.1 Parterna ansvarar var och en för att den personuppgiftsbehandling som sker hos 

dem inom ramen för samarbetet sker med stöd av en rättslig grund enligt artikel 6 
GDPR. 
 

9 SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 

9.1 Vardera Part är enskilt ansvarig för att vidta nödvändiga och tillräckliga 
säkerhetsåtgärder enligt GDPR för den behandling av personuppgifter som utförs i 
den egna organisationen. 

 
9.2 Parterna har rätt att på egen bekostnad regelbundet utföra gemensamma kontroller 

av säkerhetsåtgärder som vidtagits av enskilda Parter, inklusive uppfyllelsen av 
villkoren i denna överenskommelse och uppfyllelsen av skyldigheter enligt gällande 
Dataskyddslagstiftning. 
 

10 PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 
 

10.1 Part ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta övriga Parter om Part blir 
medveten om eller misstänker en personuppgiftsincident vilken kan komma att 
påverka egna eller annan Parts skyldigheter enligt gällande Dataskyddslagstiftning.  
 

10.2 Parterna ska dokumentera en inträffad personuppgiftsincident i enlighet med 
gällande Dataskyddslagstiftning. Parterna ska dela relevant dokumentation med de 
andra Parterna.  
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10.3 Parterna ska fullt ut samarbeta med övriga relevanta Parter för att utreda inträffade 

personuppgiftsincidenter i den utsträckning som följer av gällande 
Dataskyddslagstiftning.  
 

10.4 Parterna ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa den skada som drabbat de 
registrerade. 
 

11 PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN 
 

11.1 Parterna ska skriftligen informera övriga Parter om personuppgiftsbiträden anlitas 
för att behandla personuppgifter enligt detta arrangemang. 
 

12 ÖVRIGT  
 

12.1 Parterna ska skriftligen informera övriga Parter om sådana förändrade förhållanden 
som kan komma att påverka Parts möjligheter att uppfylla detta arrangemang och 
gällande Dataskyddslagstiftning. 
 

12.2 Parterna ska utse en kontaktperson för dataskyddsfrågor gentemot övriga Parter. 
 

12.3 Parterna ska skriftligen informera övriga Parter om alla kontakter med och initiativ 
tagna av Datainspektionen rörande behandlingen av personuppgifter enligt detta 
arrangemang. Parterna ska stödja varandra när en Part blir kontaktad av 
Datainspektionen eller föremål för dess initiativ.  

 
13 AVTALSTID 

 
Detta arrangemang gäller så länge Huvudöverenskommelse är gällande mellan 
parterna och upphör därmed när  Huvudöverenskommelsen upphör såvida inte 
partnerna kommer överens om annat.  
 

14 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
14.1 Detta arrangemang ska ha företräde framför Huvudöverenskommelsen såvitt avser 

Parternas personuppgiftsbehandling. 
 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta arrangemang ska avgöras enligt 
Huvudöverenskommelsens bestämmelse om tvist.  
 

 


