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Kry International AB 
Skickas via e-post 

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen 
mot Kry International AB 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet enligt 
dataskyddsförordningen1, vanligtvis förkortad GDPR. IMY har beslutat att granska er 
personuppgiftsbehandling och har därför inlett ett tillsynsärende. 

Varför granskar IMY er verksamhet? 

IMY har mottagit er anmälan av personuppgiftsincident den 18 maj 2022 och där 
uppges att Kry International AB är personuppgiftsansvarig. Av anmälan framgår att Kry 
International AB har infört en s.k. Facebook-pixel på bolagets webbplatser 
www.liviconnect.com och www.kry.care som har medfört att bolaget har överfört 
personuppgifter till Facebook.  

IMY har beslutat att granska er personuppgiftsbehandling mot bakgrund av den 
aktuella personuppgiftsincidenten. 

IMY avser att utreda följande:  

• er roll såsom personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 i 
dataskyddsförordningen och/eller personuppgiftsbiträde enligt artikel 4.8 i 
dataskyddsförordningen gällande personuppgiftsbehandlingen som framgår 
av er anmälan av personuppgiftsincident och 

• om ni har säkerställt en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål (artikel 32 i 
dataskyddsförordningen). 

Våra frågor  

IMY vill att ni svarar på följande frågor. 

1. Är ni personuppgiftsansvarig (se artikel 4.7 i dataskyddsförordningen) för den 
personuppgiftsbehandling som beskrivs i er anmälan av 
personuppgiftsincidenten, dvs. införandet av Facebook-pixeln och den 
efterföljande överföringen till Facebook? Om svaret är helt eller delvis 
nekande, uppge vem som är personuppgiftsansvarig och i vilken del och 
varför ni anser det. 

 
 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/79 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG. 
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2. Är ni personuppgiftsbiträde (se artikel 4.8 i dataskyddsförordningen) för den 
nämnda personuppgiftsbehandling som beskrivs i er anmälan av 
personuppgiftsincidenten? Ange i sådant fall vem eller vilka som är 
personuppgiftsansvariga för behandlingen. 
 

3. Vilka typer av personuppgifter överfördes till Facebook via användningen av 
en s.k. Facebook-pixel? Ange om till exempel känsliga personuppgifter (se 
artikel 9.1 i dataskyddsförordningen) såsom uppgift om hälsa överfördes.  

 
4. Vilka kategorier av personer avsåg personuppgifterna i fråga 3? Ert svar ska 

tydliggöra vad ni avser med ”användare”, ”slutanvändare” och 
”företagsanvändares användare” i er anmälan av personuppgiftsincidenten. 

 
5. Hur många fysiska personer är berörda av personuppgiftsincidenten? 

 
6. Beskriv vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som ni vidtagit 

före personuppgiftsincidenten (se artikel 32 i dataskyddsförordningen).  
 

7. Beskriv vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som ni vidtagit 
efter personuppgiftsincidenten (se artikel 32 i dataskyddsförordningen). 

 
8. Ange vid vilken tidpunkt överföringen till Facebook inleddes och när den 

upphörde. 

Era svar 

Svara skriftligt till IMY senast den 28 juni 2022.  

Förutsatt att svaret inte innehåller några integritetskänsliga personuppgifter eller 
uppgifter som kan omfattas av sekretess, kan ni e-posta det till imy@imy.se och 
referera till vårt diarienummer IMY-2022-3822. 

Om ni utöver svaren på våra frågor vill hänvisa till ytterligare information eller 
handlingar så ange detta och vad ni vill visa med dem men skicka inte in handlingar 
som går utöver det angivna syftet med tillsynen.  

Måste ni svara IMY? 
IMY är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen. Det innebär att vi får begära 
att ni lämnar all information som vi behöver för att kunna fullgöra våra uppgifter som 
tillsynsmyndighet.2  

Vad händer sen? 

När IMY är färdig med granskningen kommer ni att få ett beslut. Av beslutet kommer 
det framgå om granskningen visar att ni brister i tillämpningen av reglerna gällande 
dataskydd. Vid brister kan IMY exempelvis påföra administrativa sanktionsavgifter 
enligt dataskyddsförordningen.3   

 
2 Artikel 58.1 i dataskyddsförordningen.  

3 Artikel 58.2 och artikel 83-84 i dataskyddsförordningen. 
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Kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen 
Innan IMY fattar ett beslut får ni ta del av det underlag som ligger till grund för beslutet 
och ni får också möjlighet att yttra er. Om IMY avser att påföra administrativ 
sanktionsavgift anger vi det i samband med kommuniceringen.  

Om IMY inte konstaterar någon brist kan beslutet komma att fattas direkt. Detsamma 
gäller om IMY konstaterar en brist men ändå inte avser att påföra sanktionsavgifter 
och underlaget för beslutet är material som ni redan har del av, såsom yttranden från 
er och eventuellt klagomål som skickats till er.  

Om ni har frågor om ärendet kontakta:  

Shirin Daneshgari Nejad, telefon 08-515 154 58, shirin.daneshgari.nejad@imy.se   

Med vänlig hälsning, 

Shirin Daneshgari Nejad, 2022-06-14   (Det här är en elektronisk signatur) 

 

Kopia till: 
Dataskyddsombudet 

Information om IMY:s behandling av personuppgifter 
https://www.imy.se/behandling-av-personuppgifter   

mailto:shirin.daneshgari.nejad@imy.se
https://www.imy.se/behandling-av-personuppgifter

	Varför granskar IMY er verksamhet?
	Våra frågor
	Era svar
	Måste ni svara IMY?

	Vad händer sen?
	Information om IMY:s behandling av personuppgifter


