
Vi är en partner du kan lita på.
Hotell har inget annat val än att lita på sina 

systemleverantörer.
Var säker på att din leverantör är redo att 

skydda dig

Alla hotell inom EU kommer behöva följande:
Identifiera och anmäla säkerhetsincidenter till 
Datainspektionen inom 72 timmar efter upptäckt 
av överträdelse

Inom 30 dagar kunna presentera all data om gästen 
efter förfrågan från denne samt tillhandahålla ett 
enkelt sätt för sina gäster att få tag i dessa 
uppgifter - dessa förfrågningar kallas Subject 
Access Requests (SARs)

Begränsa användandet av personuppgiftsbiträden 
utanför EU, eller sätta upp en process för att 
förhindra export av data utanför EU

Kunna visa för Datainspektionen att rutiner följs 
enligt GDPR 

Säkerställa att avtal finns med  tjänsteleverantörer 
som hanterar information där man involverar data 
som omfattas av GDPR (gäller merparten av avtal)

Skriva om sina sekretesspolicys

Uppdatera förfrågan om samtycke med 
personuppgiftsägaren så att användandet av 
data är tydligt och spårbart 

Ha kunskap om GDPR för att veta att de processer 
man hanterar följer lagen

Ha möjlighet att omedelbart kunna agera vid 
återkallande av samtycke och raderingsförfrågningar 

20 miljoner €
eller 4% av globala årsomsättningen

Dataskyddsmyndigheterna i alla EU-länder har möjligheten 
att bötfälla företag som inte uppfyller kraven för GDPR. 
Avgiften kan som mest uppgå till 20 miljoner euro eller 
fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende 
på vilket belopp som är högst.
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GDPR
Dataskyddsförordningen 

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i 
kraft som reglerar hur vi hanterar 

personuppgifter och som omfattar 
alla EU:s medlemsländer och alla 

dess medborgare oavsett var 
i världen de befinner sig. 

www.hoistgroup.com/gdpr

Förbehåll
Detta representerar Hoist Groups noga övervägda tankar och funderingar om GDPR så som det 
relaterar till besöksnäringen och våra produkter. Hoist Group kan dock inte ge dig som kund 
juridisk rådgivning utan ni ansvarar själva för att ni följer aktuella lagar och regler.


