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KPA Pensionsservice AB, 106 85 Stockholm 
bitradesavtal@kpa.se 

 

Datum 
2019-10-11 

 

Namn 
KPA Pensionsservice 
106 85 Stockholm 

Till ansvarig för hantering av personuppgifter 
 
 
 
 

 

 

Personuppgiftsincident i Nya KPA Direkt 

KPA Pensionsservice AB har identifierat en personuppgiftsincident. Vi vill därför 

informera er som personuppgiftsansvariga. 

Inledningsvis vill vi understryka att det inte finns några konstaterade fall av att någon 

användare upptäckt eller utnyttjat möjligheten till obehörig åtkomst av personuppgifter 

som funnits.  

Under perioden 21 januari t o m den 2 oktober 2019 har behöriga handläggare hos 

arbetsgivarkunder i Nya KPA Direkt haft möjlighet att komma åt uppgifter rörande 

andra arbetsgivarkunders anställda i systemet. Det här upptäcktes och rapporterades 

vid interna tester och åtgärdades samma dag som det upptäcktes. 

Möjligheten har inte funnits för andra än redan behöriga handläggare i Nya KPA 

Direkt, dvs en betrodd och behörighetsstyrd begränsad krets, med gällande 

sekretessavtal. För att upptäcka och utnyttja denna möjlighet har det krävts en aktiv 

handling i flera steg av handläggaren.  

Mer fakta om incidenten finner du på nästa sida. Har du ytterligare frågor kring det här 

är du välkommen att kontakta oss på följande mejladress: bitradesavtal@kpa.se.  

Med vänlig hälsning 

 

 

Anna Palm 

KPA Pension 
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Fakta om incidenten 

Nedanstående information är utformad utifrån de krav på information som finns i 

biträdesavtal och utifrån den information som Datainspektionen efterfrågar vid en 

anmälan. 

Incidentens art: Obehörigt röjande av personuppgifter enligt Datainspektionens 

definition, vilket kan föreligga även om ingen faktiskt har tagit del av uppgifterna.  

När inträffade incidenten: 2019-01-21 22.00  

När upptäcktes incidenten: Rapporterades 2019-10-02 10.09, och klassades slutligen 

som personuppgiftsincident 2019-10-10 10.00. 

Hur upptäcktes incidenten: Genom organisatoriska rutiner. Vid tester i samband 

med en planerad förändring upptäcktes den befintliga sårbarheten, och rapporterades 

internt enligt gällande rutiner. 

Har några åtgärder vidtagits: Ändrad rollkonfiguration som stängde möjligheten till 

åtkomst till andra arbetsgivares information. 

När vidtogs åtgärden: 2019-10-02 15.30 

Varför inträffade incidenten: En felaktig rollkonfiguration möjliggjorde åtkomst till 

andra arbetsgivares information för de handläggare som hade den rollen. 

Hur många registrerade har påverkats: Det har funnits möjlighet att få åtkomst till 

de individer (anställda och före detta anställda) som är registrerade i systemet.  

Hur många olika personuppgifter om registrerade har berörts:  8  

Vilka personuppgifter har berörts: Personnummer, namn, adress, arbetsgivare, 

årslön, premie, förmån, information om premiebefrielse.   

Kategorier, vilken sorts uppgifter: Personnummer, Ekonomisk eller finansiell 

information (årslön, premie, förmån, premiebefrielse), Identifierande information 

(namn), Kontaktinformation (adress).  

Var personuppgifterna krypterade: Nej. Uppgifterna var dock endast tillgängliga 

för en betrodd och behörighetsstyrd begränsad krets. 

Vad kan bli konsekvenserna av incidenten för de registrerade: Den möjliga 

konsekvensen för enskilda registrerade är att andra arbetsgivares handläggare har 

kommit åt information om dem. Möjligheten till åtkomst stängdes dock samma dag 

som den upptäcktes, och det finns inga konstaterade fall av att någon handläggare 

faktiskt upptäckte eller utnyttjade möjligheten. 


