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Den 25 maj 2018 införs den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, som lag i Sverige. 
GDPR ersätter nuvarande personuppgiftslagen, PUL. Den nya dataskyddsförordningen ger dig ökad kontroll över dina 
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