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PERSONUPPGIFTSINCIDENT 
Anmälan 

Anmälan 
Datum och tidpunkt för personuppgiftsincident Rapportör, ange namn och befattning 

Ange datum 
Status 

☐ Pågående incident ☐ Avslutad incident ☐ Pågående utredning

Incident 

Omfattar personuppgiftsincidenten Ja Nej Om ja, ange/beskriv 

Känsliga personuppgiftsincidenter ☐ ☐

Personuppgifter om barn ☐ ☐

Personuppgifter i transfer med land 
utanför EU 

☐ ☐

Kategorisera personuppgiftsincident 

☐ Angrepp (intrång) ☐ Informationsförvanskning

☐ Informationsförlust eller informationsläckage ☐ Handhavandefel

☐ Hindrad tillgång till information ☐ Säkerhetsbrist i hård eller mjukvara

☐ Oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur ☐ Annan plötslig oförutsedd händelse
Beskriv vad som har inträffat och eller misstänks ha inträffat? 

Beskriv annan plötslig oförutsedd händelse som lett till skada eller störning (om det alternativet är ikryssat ovan) 

Konsekvensbedömning 
Beskriv konsekvens/er för de registrerade och dess omfattning 

Allvarlighetsgrad 

☐ Mindre ☐ Måttlig ☐ Betydande ☐ Katastrofal
Beskriv konsekvens/er för den personuppgiftsansvarige och dess omfattning 

(Ta bort denna information när den inte längre behövs) 

Allvarlighetsgrad 
1: Mindre 
Obehag, oro eller obetydlig skada 
2: Måttlig  
Mindre, övergående störning eller skada 
3: Betydande 
Betydande omfattning av störning eller skada 
4: Katastrofal 
Allvarlig omfattande störning eller skada. 
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Informationsbehandlingssystem 
Ange vilka informationsbehandlingssystem som påverkats av incidenten 

             

Registrerade 
Har registrerade blivit meddelade om personuppgiftsincident? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Pågående 
Beskriv utifrån ovan alternativ 

             

Anmälan 
(Ta bort denna information när den inte längre behövs) 
 
Personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. 
IT-säkerhetsincidenter ska anmälas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Anmälan har skett till 

☐ Anmälan till MSB ☐ Anmälan till Polis ☐ Anmälan till dataskyddsmyndighet (Datainspektionen i Sverige) 
Om anmälan av personuppgiftsincident ej anmälts tilldataskyddsmyndighet inom 72 timmar, beskriv anledningen 

             

Genomförda åtgärder/Övrigt 
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