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Projekt och aktiviteter

We b bko l l . Föreningen har fortsatt utveckla och framhålla verktyget
Webbkoll. Backend-delen moderniserades under sommaren, och under
vintern lanserades en ny, uppfräschad version med förbättrat utseende, reviderad hjälptext (inklusive GDPR-referenser) och en mängd nya funktioner. En plattform för att hjälpa till att översätta verktyget sattes upp, och
tyska blev det tredje språket Webbkoll är tillgängligt på, efter engelska och
svenska. Den nya versionen utvecklades tack vare ett mindre projektbidrag från Digital Rights Fund. Mer information om detta arbete finns på
https://webbkoll.dataskydd.net.
Re mi ssa r b et e . Föreningen har skickat in sex remissyttranden till SOU
2017:74 (Säkerhetspolisens datalag), SOU 2017:75 (Datalagring), SOU 2017:80
(Rättsmedicinalverkets datalag), SOU 2017:89 (Hemlig dataavläsning) samt Ei
R2017:08 (Funktionskrav för smarta elmätare) och Ds 2017:58 (Dataskydd och
allmän ordning).
E DR i . Föreningen blev under året observatör i organisationen European Digital Rights (EDRi), en samarbetsplattform för organisationer från 28 europeiska länder, samtliga inom området för digitala rättigheter. Observatörskapet
ger föreningen bättre tillgång till pan-europeisk expertis, en starkare koppling
till liknande organisationer i andra EU-länder och en möjlighet att bidra till
EDRi:s nyhetsbrev vid viktiga inrikespolitiska händelser i Sverige.
Tillsammans med europeiska systerföreningar protesterade vi mot användningen av dataskyddslagstiftning för att förhindra utredningar av rumänsk
korruption.
U t re d ni ngs ar b et e . Föreningen har också sammanställt information
om politiska partiers användning robocalls under valkampanjer, där Sverige
jämförs med andra EU-länder.1 Därtill har Post- och telestyrelsens projekt
webbriktlinjer.se tillfogat ny information om hantering av webbkakor
i offentlig sektor utifrån rekommendationer och tips som presenterades av
Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter 2017.
F ö red r a g. Föreningen fortsätter att försöka folkbilda om bakgrunden till
dataskyddsrätt och varför den är viktig. Ordförande Amelia Andersdotter har
bland annat föreläst här:
1. Världsbiblioteket februari 2018
2. Bildningsförbunds årliga konferens februari 2018
3. Umeå februari 2018 (bibliotek)
1 https://dataskydd.net/nyheter/2018/09/26/ovalkommen-telefonkontakt-undervalkampanjen
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4. Funka mars 2018
5. Europaforum i Hässleholm 2018
6. Dataskyddsombud augusti 2018
7. Svendborg oktober 2018

Styrelse och medlemmar

Styrelsen har bestått av
� Amelia Andersdotter, ordförande.
� Anders Jensen-Urstad, kassör och sekreterare.
� Anne Jensen-Urstad, ledamot.
Föreningen hade vid årets slut 26 medlemmar (att jämföra med 33 medlemmar vid slutet av 2017).
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