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Skicka persondata på begäran  
 
Ett av kraven i GDPR lagstiftningen är att personer kan kräva att få en översikt över all persondata man 
som dataägare hanterar och har lagrade på dom. Detta omfattar alla verksamheter och innebär att 
man som dataägare är skyldig att tillmötesgå en sådan förfrågan. webCRM understöttar dataägare i 
detta ärende på flera sätt. 

Om en person begär att få visat dens persondata som är sparad i systemet, finns det 3 olika metoder 
för att bemöta kraven:  

1. Skicka data som en PDF. 

2. Skriv ut från personkortet. 

3. Exportera till Excel. 

 

Skicka data som PDF 

Persondata kan skickas som en PDF till personen direkt från webCRM. PDF-mallar är en lämplig 
funktion att använda i detta syfte, om man önskar att själv styra över hur PDF:en ska se ut. PDF-
mallarna finns tillgängliga under alla existerande personer i webCRM och kan hämtas och skickas direkt 
från systemet vid begäran. Det gör det både enkelt och överskådligt att söka fram och vidarebefordra 
persondata genom PDF mallar. Samtidigt är det möjligt – om PDF:en skickas från webCRM – att se när 
den skickades under e-post i webCRM. 

För att använda PDF-mallar måste man först skapa mallen som sammanfogar persondata i webCRM. 
PDF-mallar skapas under Verktyg/mallar/pdf mallar:  
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Skapa en ny PDF-mall och välj Sammanfogar ”Kontaktperson”: 

 
 

Därefter väljer du vilken persondata/information som enligt kraven ska sammanfogas genom att lägga 
till sammanfogningsfälten i PDF-mallen: 
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Du kan använda dig av webCRM’s sökfunktion på startsidan för att få fram personen som begärt att få 
ut sina personuppgifter:  
 

 
 

När PDF-mallen har skapats och sparats kommer den finnas tillgänglig under samtliga personer i 
webCRM och kan sammanfogas med personernas individuella data:  
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När den sparas på vederbörande person kan den sen skickas med e-post som en bifogad fil genom att 
du klickar på ”bifoga”-ikonen uppe i högra hörnet på ”Skicka e-post”-sidan:  

 
 

Skriv ut från personkortet 

Det är möjligt att direkt från personkortet skriva ut persondata genom att klicka på skrivar-ikonen. 

För att ta fram personen som skickat förfrågan använder du dig av webCRM’s sökfunktion på 
startsidan:  
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Från kundkortet på kontaktpersonen klickar du sen på skrivar-ikonen:  

 

Från denna bild är det möjligt att skriva ut persondatan, eller spara den som en PDF fil för att skicka 
med e-post. Var dock uppmärksam på, att denna PDF fil inte ser likadan ut som en PDF-mall, och att 
den inte går att redigera: 

 

 

 

 

 



 
 

Sida 6 / 8 
 

Skicka persondata på begäran – webCRM, mars 2018 

Exportera till Excel 

Önskar du ta ut persondata till Excel – exempelvis för att datan ska vara maskinläsbar – ska du skapa 
en Översikt, som sedan kan exporteras till Excel.  

För att skapa en översikt går du till verktyg/översikt och skapar en ny översikt av typen 
”Kontaktpersoner”:   

 
Under ”Datafilter” ställer du in att Översikten ska filtreras på personnamn och du bockar i ”Uppmana 
användare”, och eventuellt Företag: namn ”innehåller” och Kontaktperson: e-post ”innehåller” – 
samtliga med hack i ”Uppmana användare”. Exempel:  
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Det är också viktigt att välja under Avancerad – Tillåt export av all data: 

 
 

Därefter kan du genom att klicka på ”ögat” uppe till höger få en överblick över all data som hittas 
baserat på vad du sökt på. För att exportera det till en Excel-fil så klickar du på Exportera alla datafält:  

 
 
De här tre metoderna ger dig möjligheter att presentera personuppgifter, utifrån dina behov, när du 
mottar en begäran om det.  

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår support på 08-572 365 
40 eller support.se@webcrm.com. 

Denna tjänst kan också köpas genom vårt GDPR paket, där vi för 5000 SEK ställer in ditt webCRM-
system för att vara GDPR kompatibelt. Paketet innehåller att era kontakter ges möjlighet att få tillgång 
till sina uppgifter, att ni kan skicka en överblick över personuppgifter till kontakter, samt hantering av 

mailto:support.se@webcrm.com
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ett eller flera typer av nyhetsbrev. Läs mer om vårt GDPR paket här. Med paketet garanterar vi inte att 
ditt företag följer GDPR-lagstiftningen, men vi ställer in funktioner som underlättar efterlevandet av 
lagstiftningen med hänsyn till datatillgänglighet och nyhetsbrev. Din data i webCRM systemet är lagrad 
på servrar med hög säkerhet och som har löpande säkerhetskopieringsrutiner, vilket är webCRM’s 
säkerhetsstandard. Vi kan dock inte ta ansvar för vilken information ni har registrerat i erat system. Läs 
mer om GDPR och vårt personuppgiftsbiträdesavtal och standardvillkor här. 

 

 

https://webcrm.com/media/1601/webcrm-gdpr-paket_se.pdf
https://webcrm.com/se/about-us/terms-conditions/

