AL1 - med fokus på Tjänstedefinition (Service
Definition) för IdP:er
• Punkt 4.2 i SWAMID AL1:
4.2 Notices and User Information
The member organisation provides an Acceptable Use Policy (AUP) and a
Service Definition including a Privacy Policy (PP) for the organisation Subjects.
These policies are needed to fulfil the SWAMID Policy and the Swedish legislation
including the Swedish Personal Data Act (sv. Personuppgiftslagen, SFS 1998:204).
….
4.2.5 Each member organisation MUST publish the identity provider Service Definition. The Service
Definition MUST at least include:
• a general description of the service;
• a Privacy Policy with reference to applicable Swedish law;
• any limitations of the service usage and
• service desk, or equivalent, contact details.
Guidance: SWAMIDs recommendation is to use SWAMIDs best practice policy
template if none other exists.

SWAMIDs Mall för tjänstedefinition
• Generell beskrivning av SAML2 WebSSO
Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk
identitet på [ORGANISATION], samt attributöverföring gällande den
autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i
SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre
utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga
regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.
(a general description of the service)

Policy för personlig integritet
Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter (länk till policy) som
fastställts av [ORGANISATION], i enlighet med svensk lagstiftning.
(a Privacy Policy with reference to applicable Swedish law)

•

Flera lärosäten har åtskilliga sidor där man på olika sätt beskriver sin
personuppgiftspolicy i ljuset av den myndighetsutövning som är en
del av uppdraget. Skall vi göra en mall utifrån de överväganden som
görs i SWAMID?

•

Vi återkommer i frågan…

Tjänsten och dess begränsningar
[ORGANISATION] garanterar minst 95% tillgänglighet till tjänsten på årsbasis.
Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter
vid [ORGANISATION] finns här (länk till beskrivning av
identitetshanteringsprocessen. [ORGANISATION] följer SWAMIDs
rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier.
[ORGANISATION] förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare
förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID
gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.
(any limitations of the service usage and
service desk, or equivalent, contact details.)

Tillbaka till Privacy Policy
• SWAMID förbehåller sig rätten att klassifiera
tjänsteleverantörer i entitetskategorier. SWAMID
rekommenderar också att man gör
attributöverföring baserat på dessa kategorier.
• Kommer detta att krocka med lokala
integritetsregler?
• Hur ser det ut på era lärosäten?
• Skall SWAMID göra en mall för ”Privacy Policy”
eller är det upp till det enskilda lärosätet?

