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Förord

Våra samhällen blir allt mer digitaliserade. Takten på den tekniska utvecklingen, 
och hur personuppgifter behandlas, är något som berör oss alla varje dag och på 
alla slags sätt med tanke på förändringarna. Nyligen har det gjorts en översyn av 
de rättsliga ramar inom Europeiska unionen (EU) och Europarådet som är till för att 
skydda privatliv och personuppgifter.

EU går i spetsen för dataskyddet i världen. EU:s dataskyddsstandarder bygger på Eu-
roparådets konvention 108, EU:s instrument – däribland den allmänna dataskydds-
förordningen och dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter 
– samt på rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Eu-
ropadomstolen) respektive Europeiska unionens domstol.

De dataskyddsreformer som genomförs av EU och Europarådet är omfattande och 
ibland komplicerade, med ett stort antal fördelar och effekter för enskilda personer 
och företag. Syftet med denna handbok är att höja medvetenheten och förbättra 
kunskaperna om dataskyddsregler, särskilt bland icke-specialiserade jurister som 
måste hantera dataskyddsfrågor i sitt arbete.

Handboken har utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättighe-
ter (FRA), med Europarådet (tillsammans med sekretariatet vid Europeiska domsto-
len för de mänskliga rättigheterna) och Europeiska datatillsynsmannen. Den är en 
uppdatering av en utgåva från 2014 och ingår i en serie juridiska handböcker som 
tagits fram gemensamt av FRA och Europarådet.

Vi vill framföra vårt tack till dataskyddsmyndigheterna i Belgien, Estland, Frankri-
ke, Georgien, Ungern, Irland, Italien, Monaco, Schweiz och Storbritannien för deras 
återkoppling på utkastet till handboken. Dessutom vill vi uttrycka vår uppskattning 
för Europeiska kommissionens dataskyddsenhet och dess enhet för internationella 
dataflöden och dataskydd. Vi tackar Europeiska unionens domstol för det dokumen-
tationsstöd den gett under arbetet med att färdigställa denna handbok. Slutligen vill 
vi framföra vårt tack till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för hjälpen med ge-
nomgång av den svenska versionen av handboken.

Christos Giakoumopoulos

Generaldirektör för 
mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen vid 
Europarådet

Giovanni Buttarelli

Europeiska 
datatillsynsmannen

Michael O’Flaherty

Direktör för Europeiska 
unionens byrå för 
grundläggande 
rättigheter
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Förkortningar och akronymer

CETS Europarådets fördragsserie (Council of Europe Treaty Series)
CRM kundrelationshantering (Customer Relations Management)
C-SIS den centrala delen av Schengens informationssystem
EDPB Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection 

Board)
EDPS Europeiska datatillsynsmannen (European Data Protection 

Supervisor)
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Efsa Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Efta Europeiska frihandelssammanslutningen
EG Europeiska gemenskapen
Enisa Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
ENU Europols nationella enheter (Europol National Unit)
Eppo Europeiska åklagarmyndigheten
Esma Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
eTEN transeuropeiska telekommunikationsnät
EU Europeiska unionen
EU-domstolen Europeiska unionens domstol
EUF-fördraget fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
eu-Lisa Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora 

it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna
EuroPriSe europeisk integritetsmärkning (European Privacy Seal)
EUT Europeiska unionens officiella tidning
FN Förenta nationerna
FRA Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
GPS globalt positionsbestämningssystem
ICCPR internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter
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IKT informations- och kommunikationsteknik
Konvention 108 (Europarådets) konvention om skydd för enskilda vid 

automatisk databehandling av personuppgifter.  
Ändringsprotokollet (CETS nr 223) till konvention 108 
(”uppdaterade konventionen 108”) antogs av Europarådets 
ministerkommitté i samband med dess 128:e session 
i Helsingör, Danmark (17–18 maj 2018). Hänvisningar till den 
”uppdaterade konventionen 108” syftar på konventionen 
i dess lydelse enligt protokoll CETS nr 223.

N-SIS nationell del av Schengens informationssystem
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
PIN personligt identifieringsnummer
PNR-uppgifter passageraruppgifter
Sepa gemensamt eurobetalningsområde (Single Euro Payments 

Area)
SIS Schengens informationssystem
Stadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna
Swift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TIS tullinformationssystemet (Customs Information System)
VIS Informationssystemet för viseringar
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Hur handboken bör användas

I denna handbok beskrivs de rättsliga standarder för dataskydd som fastställts av 
Europeiska unionen (EU) och Europarådet. Handboken är utformad för att hjälpa yr-
kesutövare som inte är specialiserade på området dataskydd, däribland advokater, 
domare och andra jurister, och även enskilda personer som arbetar för andra or-
gan, t.ex. icke-statliga organisationer, och som kan ställas inför juridiska frågor om 
dataskydd.

Handboken fungerar som en första referenspunkt för relevant EU-lagstiftning och 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt för Europarådets konven-
tion om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (kon-
vention 108) och andra instrument från Europarådet.

Varje kapitel inleds med en tabell som förklarar de rättsliga bestämmelser som är 
relevanta för de ämnen som tas upp i just det kapitlet. Tabellerna omfattar både 
Europarådets och EU:s lagar, och innefattar utvald rättspraxis från Europeiska dom-
stolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och Europeiska unionens 
domstol (EU-domstolen). De relevanta lagarna i de två olika europeiska ordningarna, 
såsom de tillämpas på just de ämnen som tas upp, presenteras sedan i ordningsföljd. 
På så sätt kan läsarna se var de två rättssystemen sammanfaller och var de skiljer 
sig åt. Läsarna bör då också hitta den information som är central för deras egen situ-
ation, i synnerhet om de bara omfattas av Europarådets lagstiftning. I en del kapitel 
kan ordningen på ämnena i tabellerna avvika något från ordningen i själva kapit-
let, i de fall detta gör det lättare att presentera innehållet kortfattat. Handboken ger 
också en kort översikt över FN-ramen.

Yrkesutövare i länder utanför EU som är medlemsstater i Europarådet och parter 
i Europakonventionen och konvention 108 kan få tillgång till den information som 
är relevant för deras eget land genom att gå direkt till avsnitten om Europarådet. Yr-
kesutövare i länder utanför EU måste också tänka på att EU:s dataskyddsregler, efter 
att EU:s allmänna dataskyddsförordning antogs, gäller för organisationer och andra 
enheter som inte är etablerade i EU, om de behandlar personuppgifter och erbjuder 
varor och tjänster till registrerade personer i unionen eller övervakar sådana regist-
rerade personers beteende.

Yrkesutövare i EU-medlemsstaterna behöver läsa båda avsnitten, eftersom dessa 
stater omfattas av båda rättsordningarna. Det bör noteras att reformerna och upp-
dateringen av dataskyddsreglerna i Europa, som genomförts både inom ramen för 
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Europarådet (den uppdaterade konventionen 108 i dess lydelse enligt protokoll CETS 
nr 223) och EU (antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen och direktiv 
(EU) 2016/680), utfördes parallellt. Lagstiftarna i båda rättssystemen har varit yt-
terst noga med att säkerställa konsekvens och förenlighet mellan de två rättsliga 
ramarna. Reformerna har således medfört mer harmonisering mellan Europarådets 
och EU:s dataskyddslagstiftning. För enskilda personer som behöver mer informa-
tion om ett visst problem finns en förteckning över mer specialiserat material i av-
snittet ”Vidare läsning”. För information om bestämmelserna i konvention 108 och 
dess tilläggsprotokoll från 2001, som fortsätter att gälla tills ändringsprotokollet trä-
der i kraft, hänvisas läsaren till 2014 års upplaga av handboken.

Europarådets lagstiftning presenteras genom korta hänvisningar till utvalda mål i Eu-
ropadomstolen. Dessa har valts ut från ett stort antal av Europadomstolens domar 
och beslut i dataskyddsärenden.

Den relevanta EU-rätten utgörs av lagstiftningsåtgärder som har antagits, relevan-
ta bestämmelser från fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläg-
gande rättigheterna, såsom den tolkas i Europeiska unionens domstols rättspraxis. 
I handboken presenteras dessutom yttranden och riktlinjer som antagits av arti-
kel 29-gruppen, det rådgivande organ som enligt dataskyddsdirektivet har i uppgift 
att ge expertrådgivning till EU-medlemsstaterna, och som ersätts av Europeiska da-
taskyddsstyrelsen (EDPB) från den 25 maj 2018 och framåt. Yttranden från Europe-
iska datatillsynsmannen ger också viktiga insikter i tolkningen av EU-lagstiftningen 
och ingår därför i denna handbok.

De mål som beskrivs eller citeras i handboken är exempel på viktig rättspraxis 
från både Europadomstolen och EU-domstolen. Riktlinjerna i slutet av handboken 
har som syfte att hjälpa läsarna att söka efter rättspraxis på nätet. Den rättspraxis 
från EU-domstolen som presenteras anknyter till det tidigare dataskyddsdirektivet. 
EU-domstolens tolkningar är dock fortfarande tillämpliga på motsvarande rättighe-
ter och skyldigheter som fastställts genom den allmänna dataskyddsförordningen.

Praktiska illustrationer med hypotetiska scenarier ges också i textrutor med blå bak-
grund. Dessa visar ytterligare hur europeiska dataskyddsregler tillämpas i praktiken, 
särskilt när det inte finns någon särskild relevant rättspraxis från Europadomstolen 
eller EU-domstolen. I andra textrutor, med grå bakgrund, finns exempel som häm-
tats från andra källor än Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis, t.ex. lag-
stiftning och yttranden som utfärdats av artikel 29-gruppen.
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Handboken inleds med en kortfattad beskrivning av de två rättssystemens funk-
tioner enligt Europakonventionen och EU-rätten (kapitel 1). Kapitel 2 till 10 omfattar 
följande frågor:

• Dataskyddsterminologi.

• Centrala principer i den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

• Regler i den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

• Oberoende tillsyn.

• Registrerade personers rättigheter och hur de upprätthålls.

• Gränsöverskridande överföring och flöden av personuppgifter.

• Dataskydd i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

• Andra europeiska regler för skydd av personuppgifter på särskilda områden.

• Nya utmaningar inom dataskyddet.
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

Rätten till dataskydd
Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, artikel 16
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (nedan 
kallad stadgan), artikel 8 (rätt till skydd av 
personuppgifter)
Direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) 
(EGT L 281, 23.11.1995, s. 31) (gällde fram 
till maj 2018)
Rådets rambeslut 2008/977/RIF om 
skydd av personuppgifter som behandlas 
inom ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 
30.12.2008, s. 60) (gällde fram till maj 
2018)
Förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1)

Europakonventionen, 
artikel 8 (rätt till skydd 
för privat- och familjeliv, 
hem och korrespondens)
Uppdaterade 
konventionen om 
skydd för enskilda 
vid automatisk 
databehandling av 
personuppgifter 
(uppdaterade 
konventionen 108)

Sammanhang och bakgrund 
till den europeiska 
lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter

1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SWE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SWE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

Direktiv (EU) 2016/680 om skydd för 
fysiska personer med avseende på 
behöriga myndigheters behandling 
av personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2008/977/RIF (dataskydd för 
polis och straffrättsliga myndigheter) (EUT 
L 119, 4.5.2016, s. 89)
Direktiv 2002/58/EG om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation 
(direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, 
s. 37)
Förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter (EU-
institutionernas dataskyddsförordning) 
(EGT L 8, 12.1.2001, s. 1)
Begränsningar av rätten till skydd av personuppgifter
Stadgan, artikel 52.1
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 23
EU-domstolen, förenade målen C-92/09 
och C-93/09, Volker und Markus Schecke 
GbR och Hartmut Eifert mot Land Hessen 
(stora avdelningen), 2010

Europakonventionen, 
artikel 8.2
Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 11
Europadomstolen, S. och 
Marper mot Förenade 
kungariket (stora 
kammaren), nr 30562/04 
och 30566/04, 2008

Avvägning av rättigheter
EU-domstolen, förenade målen C-92/09 
och C-93/09, Volker und Markus Schecke 
GbR och Hartmut Eifert mot Land Hessen 
(stora avdelningen), 2010

Allmänt

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0092
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-90051%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-90051%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-90051%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0092
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

EU-domstolen, C-73/07, 
Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan 
Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy 
(stora avdelningen), 2008
EU-domstolen, C-131/12, Google Spain 
SL, Google Inc. mot Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja 
González (stora avdelningen), 2014

Yttrandefrihet Europadomstolen, Axel 
Springer AG mot Tyskland 
(stora kammaren), 
nr 39954/08, 2012
Europadomstolen, 
Mosley mot Förenade 
kungariket, nr 48009/08, 
2011
Europadomstolen, 
Bohlen mot Tyskland, 
nr 53495/09, 2015

EU-domstolen, C-28/08 P, Europeiska 
kommissionen mot The Bavarian Lager Co. 
Ltd (stora avdelningen), 2010
EU-domstolen, C-615/13 P, ClientEarth, PAN 
Europe mot Efsa, 2015

Tillgång till 
handlingar

Europadomstolen, 
Magyar Helsinki 
Bizottság mot Ungern 
(stora kammaren), 
nr 18030/11, 2016

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 90

Tystnadsplikt Europadomstolen, 
Pruteanu mot Rumänien, 
nr 30181/05, 2015

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 91

Religions- och 
trosfrihet
Frihet för 

konsten och 
vetenskapen

Europadomstolen, 
Vereinigung bildender 
Künstler mot Österrike, 
nr 68354/01, 2007

EU-domstolen, C-275/06, Productores 
de Música de España (Promusicae) 
mot Telefónica de España SAU (stora 
avdelningen) 2008

Skydd av 
egendom

EU-domstolen, C-131/12, Google Spain 
SL, Google Inc. mot Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja 
González (stora avdelningen), 2014
EU-domstolen, C-398/15, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Lecce mot Salvatore 
Manni, 2017

Ekonomiska 
rättigheter

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-73/07&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-73/07&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109034%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109034%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104712%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104712%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152646%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509695
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509695
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA0615&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA0615&from=EN
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-167828%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-167828%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-150776%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79213
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79213
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-131/12&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-398%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=896489
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-398%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=896489
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-398%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=896489
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-398%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=896489
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1.1. Rätten till skydd av personuppgifter

Viktiga punkter

• Enligt artikel 8 i Europakonventionen är en persons rätt till skydd när det gäller be-
handling av personuppgifter något som ingår i rätten till skydd för privat- och familje-
livet, hemmet och korrespondensen.

• Europarådets konvention 108 är det första och hittills enda internationella rättsligt bin-
dande instrument som avser skydd av personuppgifter (dataskydd). Konventionen har 
genomgått en uppdatering, som slutfördes i och med att ändringsprotokollet CETS nr 
223 antogs.

• I EU-lagstiftningen har dataskydd erkänts som en särskild grundläggande rättig-
het. Det bekräftas i artikel 16 i fördraget om EU:s funktionssätt och även i artikel 8 
i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

• Genom EU:s lagstiftning reglerades dataskyddet för första gången i form av data-
skyddsdirektivet 1995.

• Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen antog EU ny lagstiftning 
2016 för att anpassa dataskyddsreglerna till den digitala tidsåldern. Den allmän-
na dataskyddsförordningen började gälla i maj 2018, och därigenom upphävdes 
dataskyddsdirektivet.

• Tillsammans med den allmänna dataskyddsförordningen antog EU lagstiftning om 
statliga myndigheters behandling av personuppgifter för brottsbekämpande ända-
mål. I direktiv (EU) 2016/680 fastställs de regler och principer för dataskydd som styr 
behandlingen av personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja och 
lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

1.1.1. Rätten till skydd för privatliv och rätten till 
skydd av personuppgifter: en kort introduktion

Rätten till skydd för privatliv och rätten till skydd av personuppgifter ligger visser-
ligen nära varandra, men de är åtskilda rättigheter. Rätten till integritet, som i den 
europeiska rätten benämns rätten till skydd för privatliv, tog form i den internatio-
nella människorättslagstiftningen genom den allmänna förklaringen om de mänsk-
liga rättigheterna, som antogs 1948, som en av de grundläggande och skyddade 
mänskliga rättigheterna. Kort efter att förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
hade antagits, fastställdes denna rätt också i Europa – nämligen i Europeiska kon-
ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen), ett för-
drag som är rättsligt bindande för de fördragsslutande parterna och utarbetades 
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1950. I Europakonventionen föreskrivs att var och en har rätt till skydd för sitt pri-
vat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Det är förbjudet för en offentlig 
myndighet att inkräkta på denna rättighet, utom när det sker med stöd av lagen, 
sker i enlighet med viktiga och legitima allmänna intressen och är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen antogs långt 
innan datorer och internet hade utvecklats och informationssamhället uppstått. Den 
utvecklingen har medfört avsevärda fördelar för privatpersoner och samhället, och 
förbättrat livskvaliteten, effektiviteten och produktiviteten. Samtidigt utgör de nya 
risker för rätten till skydd för privatliv. Det uppstod ett behov av särskilda regler som 
styr insamling och användning av personuppgifter, och som svar på detta uppkom 
ett nytt privatlivsbegrepp, som i vissa jurisdiktioner kallas ”uppgiftsintegritet” och 
i andra ”rätten att bestämma över information om sig själv” (1). Detta begrepp led-
de till att det togs fram särskilda rättsliga bestämmelser som ombesörjer skydd av 
personuppgifter.

Dataskyddet i Europa inleddes på 1970-talet, då lagstiftning antogs – av vissa län-
der – för att kontrollera offentliga myndigheters och stora företags behandling av 
personuppgifter (2). Dataskyddsinstrument infördes sedan på europeisk nivå (3), och 
under årens lopp har dataskyddet utvecklats till ett särskilt värde som inte är in-
ordnat under rätten till skydd för privatliv. I EU:s rättsordning är dataskyddet erkänt 
som en grundläggande rättighet, åtskild från den grundläggande rätten till skydd för 
privatliv. Denna åtskillnad väcker frågan om hur de två rättigheterna hänger ihop 
och skiljer sig åt.

(1) Den tyska federala författningsdomstolen bekräftade en rätt att bestämma över information om sig själv 
i en dom från 1983 i Volkszählungsurteil, BVerfGE Bd. 65, S. 1ff. Domstolen ansåg att bestämmanderätt 
över information om en själv härrörde från den grundläggande rätt till personlighetsskydd som finns 
i den tyska grundlagen. Europadomstolen erkände i en dom från 2017 att artikel 8 i Europakonventionen 
”föreskriver rätten till en form av bestämmande över information om en själv”. Se Europadomstolen, 
Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy mot Finland (stora kammaren), nr 931/13, 
27 juni 2017, punkt 137.

(2) Det tyska förbundslandet Hessen antog 1970 den första lagen om dataskydd, som dock bara gällde i det 
förbundslandet. År 1973 antog Sverige världens första nationella dataskyddslag. I slutet av 1980-talet 
hade flera europeiska stater (Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland) också antagit 
lagstiftning om dataskydd.

(3) Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter 
(konvention 108) antogs 1981. EU antog sitt första övergripande dataskyddsinstrument 1995: direktiv 
95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter. 

https://web.archive.org/web/20101116085553/http:/zensus2011.de/fileadmin/material/pdf/gesetze/volkszaehlungsurteil_1983.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-175121%22]}
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Rätten till skydd för privatliv och rätten till skydd av personuppgifter har ett nära 
samband. Båda syftar till att skydda liknande värden, d.v.s. självständighet och 
mänsklig värdighet för privatpersoner, genom att de får en personlig sfär där de fritt 
kan utveckla sina personligheter, tänka och bilda sig egna uppfattningar. De är där-
med en nödvändig förutsättning för att kunna utöva andra grundläggande friheter, 
såsom yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten och religionsfriheten.

De två rättigheterna är olika sett till formulering och omfattning. Rätten till skydd 
för privatliv utgörs av ett allmänt förbud mot intrång, underställt vissa kriterier sett 
till allmänintresse som kan motivera intrång i vissa fall. Skydd av personuppgifter 
ses som en modern och aktiv rättighet (4), med ett system av kontroller och avväg-
ningar som ska skydda enskilda personer varje gång deras personuppgifter behand-
las. Behandlingen måste överensstämma med det som väsentligen ingår i skyddet 
av personuppgifter, nämligen oberoende tillsyn och respekt för den registrerades 
rättigheter (5).

I artikel 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) 
bekräftas inte bara rätten till skydd av personuppgifter, utan där redogörs också för 
de kärnvärden som förknippas med den rättigheten. Där föreskrivs att personupp-
gifter ska behandlas lagenligt, för bestämda ändamål, och på grundval av den be-
rörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Enskilda 
personer ska ha rätt att få tillgång till sina personuppgifter och få dem rättade, och 
en oberoende myndighet ska kontrollera att denna rättighet efterlevs.

Rätten till skydd av personuppgifter blir aktuell varje gång som personuppgifter be-
handlas, och den är alltså mer omfattande än rätten till skydd för privatliv. Varje be-
handling av personuppgifter sker under förutsättning att det finns lämpligt skydd. 
Dataskydd gäller alla slags personuppgifter och uppgiftsbehandling, oavsett förhål-
lande och påverkan på privatlivet. Behandling av personuppgifter kan också medfö-
ra intrång i rätten till privatliv, vilket visas i exemplen nedan. Det är dock inte nöd-
vändigt att påvisa ett intrång i privatlivet för att dataskyddsreglerna ska bli aktuella.

(4) Generaladvokat Eleanor Sharpston beskrev målet på så sätt att det innefattar två separata rättigheter: 
den ”klassiska” rätten till skydd för privatliv och en mer ”modern” rättighet, rätten till skydd av 
personuppgifter. Se EU-domstolen, förenade målen C-92/09 och C-93/02, Volker und Markus Schecke 
GbR mot Land Hessen, förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston, 17 juni 2010, 
punkt 71. 

(5) Hustinx, P., EDPS Speeches & Articles, EU Data Protection Law: the Review of Directive 95/46/EC and the 
Proposed General Data Protection Regulation, juli 2013. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80291&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/speeches-articles/eu-data-protection-law-review-directive_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/speeches-articles/eu-data-protection-law-review-directive_en
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Rätten till privatliv gäller situationer där ett privat intresse, eller en enskild persons 
”privatliv”, har äventyrats. Som visas i hela denna handbok har begreppet ”privatliv” 
tolkats brett i rättspraxisen och anses täcka intima situationer, känslig eller konfi-
dentiell information, information som skulle kunna påverka allmänhetens inställning 
till en enskild person, och även aspekter av någons yrkesliv och offentliga beteende. 
Bedömningen av om det har skett ett intrång i ”privatlivet” eller inte beror dock på 
sammanhang och fakta i varje enskilt fall.

Däremot skulle varje åtgärd som inbegriper behandling av personuppgifter kunna 
hamna under dataskyddsreglernas tillämpningsområde och göra rätten till skydd av 
personuppgifter aktuell. När t.ex. en arbetsgivare registrerar information om anställ-
das namn och vad de har för löner, kan själva registreringen av den informationen 
inte ses som ett intrång i privatlivet. Det går dock att hävda ett sådant intrång om 
t.ex. arbetsgivaren skulle överföra de anställdas personuppgifter till tredje parter. 
Arbetsgivarna ska i vilket fall som helst följa dataskyddsreglerna, eftersom registre-
ring av information om anställda utgör behandling av uppgifter.

Exempel: I målet Digital Rights Ireland (6) uppmanades EU-domstolen att 
fastställa om direktiv 2006/24/EG var ogiltigt mot bakgrund av de grund-
läggande rättigheterna till skydd av personuppgifter och respekt för privatliv 
som bekräftas i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. I direktivet 
krävdes att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunika-
tionstjänster eller allmänna kommunikationsnät lagrar medborgares tel-
ekommunikationsuppgifter i upp till två år, för att säkerställa att uppgifterna 
finns tillgängliga i syfte att förebygga, utreda och lagföra allvarliga brott. 
Åtgärden gällde bara metadata, platsuppgifter och uppgifter som behövdes 
för att identifiera prenumeranten eller användaren. Den gällde inte innehållet 
i elektronisk kommunikation.

EU-domstolen bedömde att direktivet utgjorde ett intrång i den grundläggan-
de rätten till skydd av personuppgifter, ”eftersom direktivet föreskriver en 
behandling av personuppgifter” (7). Domstolen konstaterade också att direk-
tivet utgjorde ett intrång i rätten till respekt för privatlivet (8). Sammantaget 

(6) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014.

(7) Se not 6, punkt 36. 
(8) Se not 6, punkterna 32–35. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178


24

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

kan de personuppgifter som lagras enligt direktivet, och som behöriga myn-
digheter har tillgång till, ”göra det möjligt att dra mycket precisa slutsatser 
om de personers privatliv, vilkas uppgifter har lagrats – såsom deras vanor 
i vardagslivet, deras stadigvarande och tillfälliga uppehållsorter, deras dagliga 
förflyttningar och förflyttningar i övrigt, de aktiviteter som de utövar, deras 
sociala relationer och de umgängeskretsar som de rör sig i” (9). Intrånget i de 
två rättigheterna var långtgående och synnerligen allvarligt.

EU-domstolen förklarade direktiv 2006/24/EG ogiltigt och fann att även 
om det hade ett berättigat mål, så var intrånget i rätten till skydd av per-
sonuppgifter och till privatliv allvarligt och inte begränsat till vad som var 
strängt nödvändigt.

1.1.2. Internationell rättslig ram: Förenta nationerna
I Förenta nationernas ramverk erkänns inte skyddet av personuppgifter som en 
grundläggande rättighet, även om rätten till privatliv är en sedan länge etablerad 
grundläggande rättighet i den internationella rättsordningen. Artikel 12 i förklaring-
en om de mänskliga rättigheterna, om respekt för privatliv och familj (10), innebar att 
enskilda personers rätt att skydda sin privata sfär mot intrång från andra, i synner-
het staten, för första gången fastställdes i ett internationellt instrument. Även om 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna inte är bindande har den en avsevärd 
status som det grundande instrumentet för internationell människorättslagstiftning, 
och har påverkat utvecklingen av andra instrument för mänskliga rättigheter i Eu-
ropa. Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (IC-
CPR) trädde i kraft 1976. Där tillkännages att ingen får utsättas för godtyckligt eller 
olagligt intrång i sitt privatliv, sitt hem eller sin korrespondens, och inte heller för 
olagliga angrepp på sin heder och rykte. ICCPR är ett internationellt fördrag där de 
169 parterna åtar sig att respektera och säkerställa utövandet av enskilda personers 
medborgerliga rättigheter, däribland rätten till privatliv.

Sedan 2013 har FN antagit två resolutioner om privatlivsfrågor, benämnda ”rätt-
en till privatliv i den digitala tidsåldern” (11), som en reaktion på utvecklingen av 
ny teknik och avslöjanden om massövervakning som utförts i vissa stater 

(9) Se not 6, punkt 27. 
(10) Förenta nationerna (FN), Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 10 december 1948.
(11) Se FN, generalförsamlingen, resolution om rätten till integritet i den digitala tidsåldern, A/RES/68/167, 

New York, 18 december 2013, och FN, generalförsamlingen, reviderat utkast till resolution om rätten till 
integritet i den digitala tidsåldern, A/C.3/69/L.26/Rev.1, New York, 19 november 2014. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://undocs.org/A/RES/68/167
https://digitallibrary.un.org/record/788140
https://digitallibrary.un.org/record/788140
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(Snowdens avslöjanden). I resolutionerna fördöms i kraftfulla ordalag massövervak-
ning och det betonas vilken inverkan sådan övervakning kan ha på de grundläggan-
de rättigheterna till privatliv och yttrandefrihet, och på ett livfullt och demokratiskt 
samhälles funktion. Även om resolutionerna inte är bindande har de gett upphov till 
en betydande internationell debatt på hög politisk nivå om privatliv, ny teknik och 
övervakning. De har också medfört att det inrättats en särskild rapportör om rätt-
en till privatliv, med mandat att främja och skydda denna rättighet. I rapportörens 
specifika uppgifter ingår att samla information om de olika ländernas metoder och 
erfarenheter när det gäller privatliv och de utmaningar som den nya tekniken för 
med sig, utbyte och främjande av bästa praxis samt identifiering av möjliga hinder.

Tidigare resolutioner var inriktade på massövervakningens negativa effekter och 
staternas ansvar för att begränsa underrättelsemyndigheternas befogenheter, 
men de senare resolutionerna speglar en central utveckling i debatten om privatliv 
i FN (12). I de resolutioner som antogs 2016 och 2017 upprepas att underrättelseor-
ganens befogenheter behöver begränsas och massövervakning fördömas. Det står 
emellertid också uttryckligen att ”företagens allt större möjligheter att samla in, be-
handla och använda personuppgifter kan utgöra en risk för åtnjutandet av rätten 
till privatliv i den digitala tidsåldern”. Förutom statliga myndigheternas ansvar pekar 
resolutionerna alltså på den privata sektorns ansvar för att respektera mänskliga 
rättigheter, och företag uppmanas att informera användarna om hur personuppgif-
ter samlas in, används, delas och lagras och att upprätta transparenta policyer kring 
personuppgiftsbehandling.

1.1.3. Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna

Europarådet bildades i efterdyningarna av andra världskriget för att sammanföra Eu-
ropas stater och främja rättsstatsprincipen, demokratin, de mänskliga rättigheterna 
och den sociala utvecklingen. I detta syfte antog Europarådet 1950 Europakonven-
tionen, som trädde i kraft 1953.

De fördragsslutande parterna har en internationell skyldighet att följa Eu-
ropakonventionen. Samtliga medlemsstater i Europarådet har nu införlivat 

(12) FN, generalförsamlingen, reviderat utkast till resolution om rätten till integritet i den digitala tidsåldern, 
A/C.3/71/L.39/Rev.1, New York, 16 november 2016, FN, rådet för mänskliga rättigheter, Rätten till 
integritet i den digitala tidsåldern, A/HRC/34/L.7/Rev.1, 22 mars 2017. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/71/L.39/Rev.1
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Europakonventionen eller satt den i kraft i nationell rätt, vilket innebär att de måste 
agera i enlighet med bestämmelserna i konventionen. De fördragsslutande parterna 
måste respektera de rättigheter som föreskrivs i konventionen när de utövar nå-
gon verksamhet eller befogenhet. Där ingår även verksamheter som utförs för den 
nationella säkerheten. Prejudikatbildande domar från Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har berört statliga verksamheter på de 
känsliga områdena lagstiftning och praxis om nationell säkerhet (13). Domstolen har 
inte tvekat att slå fast att övervakningsverksamheter utgör ett intrång i skyddet för 
privatlivet (14).

För att säkerställa att de fördragsslutande parterna fullgör sina skyldigheter enligt 
Europakonventionen inrättades Europadomstolen i Strasbourg, Frankrike 1959. Euro-
padomstolen säkerställer att staterna fullgör sina skyldigheter enligt konventionen 
genom att behandla klagomål från enskilda personer, grupper av enskilda personer, 
icke-statliga organisationer eller juridiska personer som anser att konventionen har 
överträtts. Europadomstolen kan också granska mål mellan stater som en eller flera 
medlemsstater i Europarådet tagit upp mot en annan medlemsstat.

Under 2018 omfattade Europarådet 47 medlemsstater, varav 28 också var medlem-
mar i EU. En klagande till Europadomstolen behöver inte vara medborgare i någon av 
medlemsstaterna, även om påstådda överträdelser måste ha ägt rum inom någon 
av de fördragsslutande parternas jurisdiktion.

Rätten till skydd av personuppgifter ingår i rättigheterna som skyddas enligt arti-
kel 8 i Europakonventionen, som garanterar rätten till skydd för privat- och familjeliv, 
hem och korrespondens och fastställer villkoren enligt vilka restriktioner för denna 
rätt är tillåten (15).

Europarådet har granskat många situationer där frågan om skydd av personuppgif-
ter kommit upp. Dit hör avlyssning av kommunikation (16), olika former av övervak-

(13) Se exempelvis: Europadomstolen, Klass m.fl. mot Tyskland, nr 5029/71, 6 september 1978, 
Europadomstolen, Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000 och 
Europadomstolen, Szabó och Vissy mot Ungern, nr 37138/14, 12 januari 2016. 

(14) Se not 13. 
(15) Europarådet, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, CETS nr 005, 1950.
(16) Se exempelvis: Europadomstolen, Malone mot Förenade kungariket, nr 8691/79, 2 augusti 1984, 

Europadomstolen, Copland mot Förenade kungariket, nr 62617/00, 3 april 2007, eller Europadomstolen, 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu mot Turkiet, nr 27473/06, 18 juli 2017.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57533%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-79996%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-175464%22]}
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ning av både den privata och den offentliga sektorn (17) och skydd mot offentliga 
myndigheters lagring av personuppgifter (18). Skyddet för privatlivet är inte en abso-
lut rättighet, eftersom utövandet av rätten till privatliv skulle kunna gå ut över andra 
rättigheter, t.ex. yttrandefriheten och tillgången till information, och tvärtom. Dom-
stolen eftersträvar därför att hitta en avvägning mellan de olika rättigheter som står 
på spel. Den har klargjort att artikel 8 i Europakonventionen inte endast innebär att 
staterna är skyldiga att avstå från alla åtgärder som kan innebära att rätten kränks, 
utan att de under vissa omständigheter också har en positiv skyldighet att aktivt 
säkerställa ett verkligt skydd för privat- och familjelivet (19). I de respektive kapitlen 
beskrivs många av dessa mål i detalj.

1.1.4. Europarådets konvention 108
I och med framväxten av informationstekniken under 1960-talet ökade behovet av 
mer detaljerade regler för att trygga enskilda och skydda deras personuppgifter. 
I mitten av 1970-talet antog Europarådets ministerkommitté olika resolutioner om 
skydd av personuppgifter, med hänvisning till artikel 8 i Europakonventionen (20). År 
1981 öppnades en konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehand-
ling av personuppgifter (konvention 108) (21) för undertecknande. Konvention 108 
var och är fortfarande det enda rättsligt bindande internationella instrumentet för 
skydd av personuppgifter.

Konvention 108 gäller för all databehandling som utförs av både den privata och 
offentliga sektorn, däribland databehandling som utförs av domstolar och brottsbe-
kämpande myndigheter. Den skyddar enskilda mot intrång, som kan ske i samband 
med insamling och behandling av personuppgifter, och försöker samtidigt reglera 
det gränsöverskridande flödet av personuppgifter. Vad gäller behandling av person-
uppgifter gäller principerna i konventionen framför allt rättvis och tillåten insamling 

(17) Se exempelvis: Europadomstolen, Klass m.fl. mot Tyskland, nr 5029/71, 6 september 1978, 
Europadomstolen, Uzun mot Tyskland, nr 35623/05, 2 september 2010.

(18) Se exempelvis: Europadomstolen, Roman Sacharov mot Ryssland (stora kammaren), nr 47143/06, 
4 december 2015, Europadomstolen, Szabó och Vissy mot Ungern, nr 37138/14, 12 januari 2016. 

(19)  Se exempelvis: Europadomstolen, I. mot Finland, nr 20511/03, 17 juli 2008, Europadomstolen, 
K.U. mot Finland, nr 2872/02, 2 december 2008.

(20) Europarådet, ministerkommittén (1973), resolution (73) 22 om skydd av enskildas privatliv gentemot 
elektroniska databanker i den privata sektorn, 26 september 1973, Europarådet, ministerkommittén 
(1974), resolution (74) 29 om skydd av enskildas privatliv gentemot elektroniska databanker i den 
offentliga sektorn, 20 september 1974.

(21) Europarådet, konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, CETS 
nr 108, 1981.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/181.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/181.htm
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57510%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100293%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159324
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87510%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-89964%22]}
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680502830
https://rm.coe.int/16804d1c51
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och automatisk behandling av uppgifter som lagras för angivna berättigade ända-
mål. Det innebär att uppgifterna inte får användas i syften som är oförenliga med 
dessa ändamål eller inte får lagras längre än nödvändigt. De gäller också kvaliteten 
på uppgifterna. De ska framför allt vara lämpliga, relevanta och inte omfatta mer än 
vad som är nödvändigt (proportionerliga) samt korrekta.

Utöver att konventionen erbjuder garantier för behandling av personuppgifter för-
bjuds där också, i avsaknad av lämpliga rättsliga garantier, behandling av ”känsliga” 
uppgifter, såsom en persons etnicitet, politiska åsikter, hälsa, religion, sexuella liv 
eller kriminella bakgrund.

I konventionen förankras även enskildas rätt att få veta att information lagras om 
honom eller henne och rätten att vid behov få den korrigerad. Restriktioner när det 
gäller rättigheterna i konventionen är endast möjliga när det handlar om ett över-
ordnat intresse, såsom statens säkerhet eller försvar. Konventionen medger också 
ett fritt flöde av personuppgifter mellan dess fördragsslutande parter och innehåller 
vissa restriktioner om flöden till stater där rättsliga bestämmelser inte erbjuder mot-
svarande skydd.

Det bör noteras att konvention 108 är bindande för stater som har ratificerat den. 
Den är inte underställd rättslig övervakning från Europadomstolen, men har tagits 
i beaktande i Europadomstolens rättspraxis när det gäller artikel 8 i Europakonven-
tionen. Genom åren har domstolen beslutat att skyddet av personuppgifter är en 
viktig del av rätten till skydd för privatliv (artikel 8), och har vägletts av principerna 
i konvention 108 när den har avgjort om det har skett ett intrång i denna grundläg-
gande rättighet eller inte (22).

För att ytterligare utveckla de allmänna principerna och reglerna i konvention 108 
har Europarådets ministerkommitté antagit flera rekommendationer som inte är ju-
ridiskt bindande. Dessa rekommendationer har påverkat dataskyddslagstiftningens 
utveckling i Europa. I flera år var det t.ex. bara ett enda instrument i Europa som 
gav vägledning om användning av personuppgifter i polissektorn, och det var po-
lisrekommendationen (23). De principer som finns i rekommendationen, t.ex. meto-
derna för att lagra datafiler och behovet av att införa tydliga regler om vilka perso-
ner som får tillgång till dessa filer, utvecklades ytterligare och återspeglades i den 

(22) Se exempelvis: Europadomstolen, Z. mot Finland, nr 22009/93, 25 februari 1997. 
(23) Europarådet, ministerkommittén (1987), rekommendation Rec(87)15 till medlemsstaterna som reglerar 

användningen av personuppgifter inom polissektorn, 17 september 1987.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58033%22]}
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efterföljande EU-lagstiftningen (24). I mer aktuella rekommendationer försöker man 
bemöta den digitala tidsålderns utmaningar, t.ex. när det gäller uppgiftsbehandling 
i samband med anställning (se kapitel 9).

Samtliga EU-medlemsstater har ratificerat konvention 108. År 1999 föreslogs änd-
ringar av konvention 108 så att EU skulle kunna bli en part, men dessa trädde ald-
rig i kraft (25). År 2001 antogs ett tilläggsprotokoll till konvention 108. Genom detta 
infördes bestämmelser om gränsöverskridande flöden av uppgifter till parter som 
inte omfattades av konventionen, så kallade tredjeländer, och om det obligatoriska 
inrättandet av nationella tillsynsmyndigheter för dataskydd (26).

Även stater som inte är medlemmar i Europarådet kan ansluta sig till konvention 
108. Konventionens möjligheter som en allmän standard, tillsammans med dess 
öppna karaktär, fungerar som grund för att främja skyddet av personuppgifter på 
global nivå. Just nu är 51 länder parter i konvention 108. Det rör sig om samtliga 
medlemsstater i Europarådet (47 länder), Uruguay, som var det första landet utanför 
Europa som blev medlem i augusti 2013, samt Mauritius, Senegal och Tunisien, som 
blev medlemmar 2016 och 2017.

Konventionen genomgick nyligen en uppdatering. Vid ett offentligt samråd 2011 be-
kräftades de två huvudmålsättningarna med det arbetet: att förstärka skyddet av 
privatlivet i den digitala världen och stärka konventionens uppföljningsmekanism. 
Uppdateringen var inriktad på dessa mål och slutfördes i och med antagandet av 
ett protokoll som ändrade konvention 108 (protokoll CETS nr 223). Arbetet utför-
des parallellt med andra reformer av internationella dataskyddsinstrument, och till-
sammans med reformen av EU:s dataskyddsregler som inleddes 2012. Lagstiftarna 
hos Europarådet och EU har varit ytterst noga med att säkerställa konsekvens och 
förenlighet mellan de två rättsliga ramarna. Uppdateringen bevarar konventionens 
allmänna och flexibla karaktär och stärker dess potential som ett allmänt instrument 
för dataskyddslagstiftning. Den bekräftar och stabiliserar viktiga principer och ger 
nya rättigheter till enskilda personer, samtidigt som den ökar ansvaret för enheter 

(24) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(25) Europarådet, ändringar av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 
personuppgifter (ETS nr 108), antagna av ministerkommittén, i Strasbourg, den 15 juni 1999.

(26) Europarådet, tilläggsprotokoll om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter 
till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, CETS 
nr 181, 2001. I och med uppdateringen av konvention 108 tillämpas inte längre detta protokoll, då 
bestämmelserna i det har uppdaterats och införlivats i den uppdaterade konventionen 108.

https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised
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som behandlar personuppgifter och säkerställer större ansvarsskyldighet. Enskilda 
personer vars personuppgifter behandlas har t.ex. rätt att få kännedom om reso-
nemanget bakom sådan uppgiftsbehandling och rätt att invända mot den. För att 
motverka den ökade användningen av profilering i internetvärlden fastställs i kon-
ventionen också den enskilda personens rätt att inte omfattas av beslut som bara 
bygger på automatiserad behandling utan att hänsyn tagits till deras egna åsikter. 
Att oberoende tillsynsmyndigheter i de fördragsslutande länderna faktiskt upprätt-
håller efterlevnaden av dataskyddsreglerna anses centralt för att genomföra kon-
ventionen i praktiken. För den sakens skull understryks i den uppdaterade konven-
tionen att tillsynsmyndigheterna behöver ges ändamålsenliga befogenheter och 
funktioner och åtnjuta totalt oberoende när de fullgör sitt uppdrag.

1.1.5. Europeiska unionens dataskyddslagstiftning
EU:s lagstiftning består av primär och sekundär EU-lagstiftning. Fördragen, nämligen 
fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF-fördraget), har ratificerats av EU:s samtliga medlemsstater 
och utgör ”EU:s primärlagstiftning”. EU:s förordningar, direktiv och beslut har anta-
gits av de EU-institutioner som har fått denna befogenhet enligt fördragen, och de 
utgör ”EU:s sekundärlagstiftning”.

Dataskydd i EU:s primärlagstiftning

Europeiska gemenskapernas ursprungliga fördrag innehöll inte några hänvisningar 
till mänskliga rättigheter eller skyddet av dem, eftersom Europeiska ekonomiska ge-
menskapen från början sågs som en regional organisation inriktad på ekonomisk 
integration och på att upprätta en inre marknad. En grundläggande princip som un-
derstödde skapandet och utvecklingen av Europeiska gemenskaperna, och som gäl-
ler på samma sätt än idag, är principen om tilldelade befogenheter. Enligt den prin-
cipen agerar EU endast inom gränserna för de befogenheter som man tilldelats av 
medlemsstaterna, vilket återspeglas i EU-fördragen. I motsats till Europarådet har EU 
med sina fördrag ingen uttrycklig befogenhet i frågor om grundläggande rättigheter.

Men allt eftersom mål som låg inom EU-lagstiftningens tillämpningsområde kom 
upp i EU-domstolen om påstådda överträdelser av mänskliga rättigheter, kom 
EU-domstolen med en viktig tolkning av fördragen. För att bevilja skydd till enskilda 
personer förde domstolen in grundläggande rättigheter bland de så kallade allmän-
na principerna i europeisk lagstiftning. Enligt EU-domstolen speglar dessa allmänna 
principer det innehåll om skydd för mänskliga rättigheter som återfinns i nationella 
konstitutioner och fördrag om mänskliga rättigheter, särskilt Europakonventionen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
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EU-domstolen slog fast att den skulle säkerställa att EU:s lagstiftning överensstäm-
mer med dessa principer.

Genom att erkänna att dess politik kan ha en inverkan på mänskliga rättigheter och 
i en satsning på att få medborgarna att känna sig ”närmare” EU proklamerade EU 
år 2000 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). 
Den innehåller alla civila, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter för europeiska 
medborgare, och sammanfattar de konstitutionella traditionerna och internationella 
skyldigheterna som är gemensamma för medlemsstaterna. Rättigheterna som be-
skrivs i stadgan är uppdelade i sex avdelningar: värdighet, frihet, jämlikhet, solidari-
tet, medborgarnas rättigheter och rättsskipning.

Stadgan var ursprungligen endast ett politiskt dokument, men blev rättsligt bindan-
de (27) som primärlagstiftning inom EU (se artikel 6.1 i EU-fördraget) när Lissabonför-
draget trädde i kraft den 1 december 2009 (28). Bestämmelserna i stadgan är riktade 
till EU:s institutioner och organ, som görs skyldiga att respektera de rättigheter som 
förtecknas i stadgan när de fullgör sina uppgifter. Stadgans bestämmelser är även 
bindande för medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftning.

I stadgan garanteras inte bara respekten för privatlivet och familjelivet (artikel 7), 
utan fastställs också rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8). Detta höjer ut-
tryckligen nivån på skyddet till samma nivå som en grundläggande rätt i EU-lagstift-
ningen. EU:s institutioner och organ måste garantera och respektera denna rätt, lik-
som medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten (artikel 51 i stadgan). Eftersom 
artikel 8 i stadgan formulerades flera år efter dataskyddsdirektivet, ska den uppfat-
tas som att den uttrycker den tidigare befintliga dataskyddslagstiftningen inom EU. 
I stadgan nämns därför inte bara uttryckligen rätten till skydd av personuppgifter 
i artikel 8.1, utan det hänvisas även till viktiga dataskyddsprinciper i artikel 8.2. Av-
slutningsvis krävs enligt artikel 8.3 i stadgan att en oberoende myndighet kontrolle-
rar genomförandet av dessa principer.

Antagandet av Lissabonfördraget är en milstolpe i utvecklingen av dataskyddslag-
stiftningen, inte bara genom att stadgan upphöjs till en status som bindande rättsligt 
dokument på primärlagstiftningsnivå, utan också för att det föreskrivs rätt till skydd 
av personuppgifter. Denna rättighet föreskrivs särskilt i artikel 16 i EUF-fördraget, 

(27) EU (2012), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, 
s. 391).

(28) Se konsoliderade versioner av Europeiska gemenskaperna (2012), fördraget om Europeiska unionen 
(EUT C 326, 26.10.2012, s. 13) och det om Europeiska gemenskaperna (2012), fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47). 
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under den del i fördraget som handlar om EU:s allmänna principer. Genom artikel 16 
skapas också en ny rättslig grund, där EU beviljas befogenhet att lagstifta i data-
skyddsfrågor. Det är ett betydelsefullt steg, eftersom EU:s dataskyddsregler, framför 
allt dataskyddsdirektivet, ursprungligen byggde på den inre marknadens rättsliga 
grund och på behovet av att tillnärma nationella lagar så att den fria rörligheten för 
uppgifter inom EU inte hämmades. Artikel 16 i EUF-fördraget tillhandahåller nu en 
oberoende rättslig grund för ett modernt, övergripande synsätt på dataskydd, som 
täcker samtliga frågor där EU har behörighet, inklusive polissamarbete och samar-
bete i straffrättsliga frågor. I artikel 16 i EUF-fördraget bekräftas det också att obe-
roende tillsynsmyndigheter ska kontrollera att de dataskyddsregler som antas på 
grundval av artikeln också följs. Artikel 16 fungerade som rättslig grund för antagan-
det av dataskyddsreglerna 2016, d.v.s. den allmänna dataskyddsförordningen och 
dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter (se nedan).

Allmänna dataskyddsförordningen

Från 1995 fram till maj 2018 var EU:s huvudsakliga rättsliga instrument om skydd av 
personuppgifter Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 okto-
ber 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) (29). Det 
antogs 1995, vid en tidpunkt då flera medlemsstater redan hade antagit nationell 
lagstiftning om skydd av personuppgifter (30), och det uppkom ur behovet av att 
harmonisera dessa lagar så att man säkerställde skydd på en hög nivå och fritt flöde 
av personuppgifter mellan de olika medlemsstaterna. Fri rörlighet för varor, kapital, 
tjänster och personer inom den inre marknaden krävde fritt flöde av uppgifter, vilket 
inte kunde genomföras om inte medlemsstaterna kunde förlita sig på ett enhetligt 
och starkt skydd av personuppgifter.

Dataskyddsdirektivet speglade de dataskyddsprinciper som redan fanns med i na-
tionella lagar och i konvention 108, även om de i direktivet ofta drogs längre än så. 
I direktivet utnyttjades den möjlighet att lägga till fler skyddsinstrument som ges 
i artikel 11 i konvention 108. I synnerhet att oberoende tillsyn infördes i direktivet 
som ett instrument för att förbättra efterlevnaden av dataskyddsreglerna visade sig 

(29) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(30) Den tyska förbundslandet Hessen antog 1970 världens första dataskyddslag, som dock bara gällde för 
det förbundslandet. Sverige antog Datalagen 1973, Tyskland antog Bundesdatenschutzgestez 1976 och 
Frankrike antog Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 1977. I Storbritannien antogs 
Data Protection Act 1984. Slutligen antog Nederländerna Wet Persoonregistraties 1989.
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bidra kraftigt till den europeiska dataskyddslagstiftningens ändamålsenliga funktion. 
Följaktligen införlivades detta inslag i Europarådets lagstiftning 2001 genom till-
läggsprotokollet till konvention 108. Detta visar att de två instrumenten har haft en 
nära samverkan och positivt inflytande på varandra genom åren.

Genom dataskyddsdirektivet upprättades ett detaljerat och omfattande data-
skyddssystem i EU. Enligt EU:s rättssystem gäller dock inte direktiv direkt utan måste 
införlivas i medlemsstaternas nationella lagar. Medlemsstaterna har oundvikligen 
haft ett visst skönsmässigt utrymme när de har införlivat bestämmelserna i direk-
tivet. Fastän direktivet var tänkt att åstadkomma fullständig harmonisering (31) (och 
fullständigt skydd) införlivades det på olika sätt i medlemsstaterna. Det ledde till 
att det upprättades olikartade dataskyddsregler runtom i EU och att definitioner 
och regler tolkades olika i de nationella lagstiftningarna. Genomförandegraden och 
påföljdernas stränghet varierade också mellan medlemsstaterna. Slutligen har det 
skett markanta förändringar inom informationstekniken efter att direktivet utarbe-
tades i mitten av 1990-talet. Alla dessa skäl gav sammantaget upphov till reformen 
av EU:s dataskyddslagstiftning.

Reformen ledde fram till att den allmänna dataskyddsförordningen antogs i april 
2016 efter flera års intensiv diskussion. Debatterna om behovet av att modernise-
ra EU:s dataskyddsregler tog sin början 2009, då kommissionen inledde ett offent-
ligt samråd om framtidens rättsliga ram för den grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter. Förslaget till förordning offentliggjordes av kommissionen i janua-
ri 2012, och det blev startskottet för långa förhandlingar om lagstiftningen mellan 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (EU-rådet). Efter att den allmänna 
dataskyddsförordningen antagits fanns det utrymme för en två år lång övergångs-
period. Förordningen började sedan gälla fullt ut den 25 maj 2018, då dataskyddsdi-
rektivet upphävdes.

Genom att den allmänna dataskyddsförordningen antogs 2016 moderniserades EU:s 
dataskyddslagstiftning, så att den nu lämpar sig för att skydda grundläggande rät-
tigheter med tanke på de ekonomiska och sociala utmaningarna i den digitala tids-
åldern. Förordningen bevarar och utvecklar de centrala principer och rättigheter för 
registrerade som föreskrivs i dataskyddsdirektivet. Dessutom införs där nya skyldig-
heter som innebär att organisationer måste införa inbyggt dataskydd och dataskydd 
som standard, utse ett dataskyddsombud under vissa omständigheter, respektera 

(31) EU-domstolen, förenade målen C-468/10 och C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) 
mot Administración del Estado, 24 november 2011, punkt 29. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=513798
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=513798
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=513798
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en ny rätt till dataportabilitet samt följa principen om ansvarsskyldighet. Enligt 
EU-lagstiftningen är förordningar direkt tillämpliga, utan att de behöver införlivas 
nationellt. Genom den allmänna dataskyddsförordningen finns det därför en enda 
uppsättning dataskyddsregler för hela EU. Detta skapar konsekventa dataskydds-
regler i hela EU och en rättssäker miljö som både ekonomiska aktörer och enskilda 
personer som ”registrerade” kan ha nytta av.

Men trots att den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämpbar förväntas 
medlemsstaterna uppdatera sina befintliga nationella dataskyddslagar så att de är 
helt anpassade till förordningen, samtidigt som de också i skäl 10 i förordningen får 
ett skönsmässigt utrymme för särskilda bestämmelser. De huvudsakliga regler och 
principer som fastställs i förordningen, och de starka rättigheter de medför för en-
skilda personer, utgör en stor del av denna handbok och presenteras i följande ka-
pitel. Förordningen innehåller omfattande regler för territoriellt tillämpningsområde. 
Den gäller för företag som är etablerade i EU, och även för personuppgiftsansvariga 
och personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i EU och som erbjuder varor el-
ler tjänster till registrerade personer i EU eller övervakar deras beteende. Eftersom 
åtskilliga teknikföretag utanför EU har en betydande andel av den europeiska mark-
naden och miljontals kunder i EU, är det viktigt att dessa organisationer underställs 
EU:s dataskyddsregler, både för att säkerställa skyddet av enskilda personer och för 
att säkerställa likvärdiga villkor.

Skydd av personuppgifter i brottsbekämpningen – direktiv (EU) 
2016/680

I det upphävda dataskyddsdirektivet fanns en omfattande ordning för dataskydd. 
Den ordningen har nu förstärkts ytterligare i och med att den allmänna dataskydds-
förordningen har antagits. Även om det upphävda dataskyddsdirektivet var omfat-
tande, var dess tillämpningsområde fortfarande begränsat till verksamheter inom 
den inre marknaden och till andra offentliga myndigheter än de brottsbekämpande. 
Det behövde därför antas särskilda instrument för att åstadkomma den nödvändiga 
tydligheten och avvägningen mellan dataskydd och andra legitima intressen, och 
för att möta de utmaningar som är särskilt aktuella för vissa sektorer. Ett sådant 
fall är de regler som styr hur personuppgifter behandlas av brottsbekämpande 
myndigheter.

Det första rättsliga EU-instrument som reglerade den frågan var rådets rambe-
slut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen 
för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Reglerna där gällde endast för 
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polisuppgifter och rättsliga uppgifter när dessa utbyttes mellan medlemsstaterna. 
Brottsbekämpande myndigheters behandling av personuppgifter inrikes var undan-
tagen från tillämpningsområdet.

Denna situation avhjälptes genom direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för 
att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrätts-
liga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (32), även kallat dataskydds-
direktivet för polis och straffrättsliga myndigheter. Detta direktiv antogs samtidigt 
som den allmänna dataskyddsförordningen. Det upphävde rambeslut 2008/977/RIF, 
och genom det upprättades ett omfattande system för skydd av personuppgifter 
i samband med brottsbekämpning, samtidigt som de särskilda aspekterna vid upp-
giftsbehandling i fråga om den allmänna säkerheten också erkändes. Medan det 
i den allmänna dataskyddsförordningen fastställs allmänna regler för att skydda 
enskilda personer sett till hur deras personuppgifter behandlas, och säkerställa den 
fria rörligheten för sådana uppgifter inom EU, innehåller direktivet särskilda regler 
för dataskydd inom området för straffrättsligt samarbete och polissamarbete. När 
en behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra, 
utreda, avslöja eller lagföra brott gäller direktiv (EU) 2016/680. När behöriga myn-
digheter behandlar personuppgifter i andra syften än dem som nämns ovan, gäller 
den allmänna ordningen enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Till skillnad 
från föregångaren (rådets rambeslut 2008/977/RIF) har direktiv (EU) 2016/680 ett 
tillämpningsområde som sträcker sig till brottsbekämpande myndigheters behand-
ling av personuppgifter även inrikes, och är inte begränsat till utbyten av sådana 
uppgifter mellan medlemsstater. Dessutom är direktivet tänkt att uppnå en balans 
mellan enskildas rättigheter och de berättigade målen med behandling som har 
med säkerhet att göra.

För detta syfte bekräftas i direktivet rätten till skydd av personuppgifter och de 
centrala principer som bör omfatta uppgiftsbehandling. Där följs noga de regler 
och principer som återfinns i den allmänna dataskyddsförordningen. Enskilda per-
soners rättigheter och de skyldigheter som åläggs personuppgiftsansvariga – t.ex. 
när det gäller datasäkerhet, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt 
anmälningar om dataintrång – liknar rättigheterna och skyldigheterna i den allmän-
na dataskyddsförordningen. I direktivet tas också hänsyn till, och det görs försök 

(32) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av 
sådana uppgifter (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89). 
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att möta, allvarliga nya tekniska utmaningar som kan ha särskilt betungande inver-
kan på enskilda personer, t.ex. när brottsbekämpande myndigheter använder sig 
av profileringsteknik. I princip ska beslut som enbart bygger på automatiserad be-
handling, däribland profilering, vara förbjudna (33). De får dessutom inte heller bygga 
på känsliga uppgifter. Sådana principer omfattas av vissa undantag som föreskrivs 
i direktivet. Den sortens behandling får inte heller leda till diskriminering av någon 
person (34).

Direktivet innehåller också regler för att säkerställa personuppgiftsansvarigas an-
svarsskyldighet. De måste utse ett dataskyddsombud som övervakar efterlevna-
den av dataskyddsreglerna, informerar och ger råd till den enhet och de anställda 
som utför behandling om deras skyldigheter och samarbetar med tillsynsmyndig-
heten. Behandlingen av personuppgifter i polis- och straffrättssektorn är numera 
underställd tillsyn av oberoende tillsynsmyndigheter. Både de allmänna reglerna 
för dataskydd och de särskilda dataskyddsreglerna inom brottsbekämpning och 
straffrätt måste på samma sätt uppfylla kraven i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Den särskilda ordning för uppgiftsbehandling i samband med polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete som upprättats genom dataskyddsdirektivet för polis och 
straffrättsliga myndigheter beskrivs i detalj i kapitel 8.

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Även i sektorn för elektronisk kommunikation bedömdes det nödvändigt att införa 
särskilda dataskyddsregler. I och med internets och den fasta och mobila telefonins 
utveckling var det viktigt att säkerställa att användarnas rätt till integritet och kon-
fidentialitet respekteras. I direktiv 2002/58/EG (35) om behandling av personupp-
gifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet 
om integritet och elektronisk kommunikation) fastställs regler för säkerheten för 
personuppgifter i sådana nätverk, för anmälan av personuppgiftsincidenter och för 
konfidentialitet vid kommunikation.

När det gäller säkerhet ska leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster 
bl.a. säkerställa att tillgången till personuppgifter är begränsad till behöriga personer 

(33) Dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter, artikel 11.1.
(34) Se not 33, artikel 11.2 och 11.3. 
(35) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 
31.7.2002, s. 37) (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation). 
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och vidta åtgärder för att förhindra att personuppgifter förstörs, tappas bort eller 
skadas oavsiktligt (36). När det finns en särskild risk för säkerheten i ett allmänt kom-
munikationsnät ska operatörerna informera abonnenterna om den risken (37). Om en 
säkerhetsöverträdelse inträffar trots de införda säkerhetsåtgärderna ska operatö-
rerna meddela den behöriga nationella myndighet som har i uppdrag att genomföra 
och verkställa direktivet om personuppgiftsincidenten. Operatörerna ska ibland ock-
så informera enskilda personer om personuppgiftsincidenter, närmare bestämt när 
överträdelsen sannolikt påverkar deras personuppgifter eller privatliv negativt (38). 
Konfidentialiteten för kommunikation kräver att avlyssning, uppfångande med tek-
niskt hjälpmedel, lagring eller andra metoder som innebär att kommunikationen kan 
fångas upp eller övervakas i princip är förbjudna. Direktivet förbjuder också icke be-
gärd kommunikation (som ofta benämns ”skräppost”), såvida inte användarna har 
gett sitt samtycke, och innehåller regler för lagring av ”kakor” på datorer och en-
heter. Dessa i grunden negativa skyldigheter visar tydligt att konfidentialiteten vid 
kommunikation har ett viktigt samband med rätten till respekt för privatlivet i arti-
kel 7 i stadgan och rätten till skydd av personuppgifter i artikel 8 i stadgan.

I januari 2017 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning om respek-
ten för privatlivet och skyddet av personuppgifter vid elektronisk kommunikation, 
som var tänkt att ersätta direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. 
Reformen syftar till att anpassa de regler som styr elektronisk kommunikation ef-
ter den nya dataskyddsordning som upprättats enligt den allmänna dataskyddsför-
ordningen. Den nya förordningen kommer att vara direkt tillämpbar i hela EU; alla 
enskilda personer får samma skydd för sin elektroniska kommunikation, och sam-
tidigt kommer operatörer och företag inom telekommunikation att kunna dra nytta 
av tydlighet, rättssäkerhet och en enda gemensam uppsättning regler i hela EU. De 
föreslagna reglerna om konfidentialitet för elektronisk kommunikation kommer ock-
så att gälla för nya aktörer som levererar elektroniska kommunikationstjänster som 
inte omfattas av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Det senare 
omfattade bara traditionella leverantörer av telekommunikationstjänster. Efter en 
omfattande ökning av användande av tjänster som Skype, WhatsApp, Facebook 
Messenger och Viber för att skicka meddelanden eller ringa, kommer dessa over-
the-top-tjänster (OTT-tjänster) nu att ligga inom förordningens tillämpningsområde 
och måste följa dess krav på dataskydd, integritet och säkerhet. Vid tidpunkten för 
denna handboks publicering pågick fortfarande en lagstiftningsprocess om reglerna 
för integritet och elektronisk kommunikation.

(36) Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, artikel 4.1.
(37) Se not 36, artikel 4.2.
(38) Se not 36, artikel 4.3.
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Förordning (EG) nr 45/2001

Eftersom dataskyddsdirektivet endast kunde gälla för EU:s medlemsstater, kräv-
des ytterligare ett rättsligt instrument för dataskydd när EU:s institutioner och or-
gan behandlar personuppgifter. Den uppgiften fullgörs genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar per-
sonuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EU-institutionernas 
dataskyddsförordning) (39).

Förordning (EG) nr 45/2001 följer nära principerna i EU:s allmänna dataskyddsord-
ning, och tillämpar dessa principer på den uppgiftsbehandling som utförs av EU:s 
institutioner och organ när de utövar sina uppdrag. Dessutom inrättas genom förord-
ningen en oberoende tillsynsmyndighet som övervakar hur bestämmelserna tilläm-
pas: Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). EDPS är försedd med tillsynsbefogenhe-
ter och uppdraget att övervaka behandlingen av personuppgifter i EU:s institutioner 
och organ, och att höra och utreda klagomål om påstådda brott mot dataskyddsreg-
lerna. EDPS ger också råd till EU:s institutioner och organ i alla frågor som rör skydd 
av personuppgifter, från förslag till ny lagstiftning till att fastställa interna regler för 
uppgiftsbehandling.

I januari 2017 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till ny förordning 
om EU-institutionernas uppgiftsbehandling, som kommer att upphäva den nuva-
rande förordningen. Precis som reformen av direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation kommer reformen av förordning (EG) nr 45/2001 att göra att dess 
regler anpassas efter den nya dataskyddsordning som upprättats genom den all-
männa dataskyddsförordningen.

EU-domstolens roll

EU-domstolen har behörighet när det gäller att avgöra om en medlemsstat har eller 
inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning, och att tolka 
EU-lagstiftningen så att den faktiskt tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlems-
staterna. Sedan dataskyddsdirektivet antogs 1995 har det bildats en omfattande 
rättspraxis, som klargör vad dataskyddsprinciperna och den grundläggande rätten 
till skydd av personuppgifter i artikel 8 i stadgan har för omfattning och innebörd. 

(39) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
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Även om direktivet har upphävts och ett nytt rättsligt instrument – den allmänna 
dataskyddsförordningen – nu gäller i stället, så är fortfarande den tidigare rättsprax-
isen relevant och giltig när man tolkar och tillämpar EU:s dataskyddsprinciper, i den 
utsträckning att de centrala principerna och begreppen från dataskyddsdirektivet 
behölls i förordningen.

1.2. Begränsningar av rätten till skydd av 
personuppgifter

Viktiga punkter

• Rätten till skydd av personuppgifter är ingen absolut rättighet. Den kan begränsas om 
det är nödvändigt för ett mål av allmänt intresse eller för att skydda andras rättigheter 
och friheter.

• Villkoren för att begränsa rättigheterna till skydd för privatlivet och till skydd av per-
sonuppgifter förtecknas i artikel 8 i Europakonventionen och i artikel 52.1 i stadgan. De 
har utvecklats och tolkats genom Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis.

• Enligt Europarådets dataskyddslagstiftning utgör behandling av personuppgifter ett 
lagligt intrång i rätten till skydd för privatliv, och får bara utföras om den

• är lagenlig,

• har ett berättigat ändamål,

• respekterar andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna,

• är nödvändig och står i proportion till ett berättigat ändamål i ett demokratiskt 
samhälle.

• I EU:s rättsordning sätts liknande villkor för begränsningarna av utövandet av de 
grundläggande rättigheter som skyddas av stadgan. Varje begränsning av någon 
grundläggande rättighet, inklusive rätten till skydd av personuppgifter, kan endast 
vara laglig om den

• är lagenlig,

• respekterar det väsentliga innehållet i rättigheten,

• är nödvändig med hänsyn till proportionalitetsprincipen,

• eftersträvar ett mål av allmänt intresse som erkänns av EU eller behovet av skydd 
för andras rättigheter.
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Den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 i stadgan är 
inte en absolut rättighet, ”utan måste förstås utifrån sin funktion i samhället” (40). 
I artikel 52.1 i stadgan erkänns därför att utövandet av rättigheter som dem som 
fastställs i artiklarna 7 och 8 i stadgan kan beläggas med begränsningar, så länge 
dessa begränsningar är föreskrivna i lag, är förenliga med det väsentliga innehållet 
i dessa rättigheter och friheter samt, med beaktande av proportionalitetsprincipen, 
är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns 
av EU eller behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter (41). På 
samma sätt garanteras i Europakonventionen dataskydd genom artikel 8, samtidigt 
som utövandet av den rättigheten kan vara begränsad när det krävs för ett legitimt 
mål. I detta avsnitt hänvisas till villkoren för intrång enligt Europakonventionen, så-
som de tolkas i Europadomstolens rättspraxis, och villkoren för lagliga begränsningar 
enligt artikel 52 i stadgan.

1.2.1. Kraven på berättigat ingrepp enligt 
Europakonventionen

Behandling av personuppgifter kan utgöra ett ingrepp i rätten till respekt för den re-
gistrerades privatliv (42), som skyddas av artikel 8 i Europakonventionen. Som förkla-
ras ovan (se avsnitt 1.1.1 och avsnitt 1.1.4.), bekräftas inte skydd för personuppgifter 
som en egen grundläggande rättighet i Europakonventionen, till skillnad från i EU:s 
rättsordning. I stället ingår skyddet för personuppgifter i de rättigheter som omfat-
tas av rätten till skydd för privatliv. Därför faller inte alla åtgärder som innefattar 
behandling av personuppgifter inom tillämpningsområdet för artikel 8 i Europakon-
ventionen. För att artikel 8 ska kunna bli aktuell måste man först avgöra om ett 
privat intresse, eller en persons privatliv, har äventyrats. Genom sin rättspraxis har 
Europadomstolen behandlat begreppet ”privatliv” som ett brett begrepp, som även 
omfattar aspekter av yrkesliv och offentligt beteende. Europadomstolen har också 
beslutat att skyddet för personuppgifter är en viktig del i rätten till skydd för privat-
liv. Trots den breda tolkningen av privatliv är det dock inte alla typer av behandling 
som i sig skulle äventyra de rättigheter som skyddas i artikel 8.

(40) Se t.ex. EU-domstolen, förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och 
Hartmut Eifert mot Land Hessen (stora avdelningen), 9 november 2010, punkt 48.

(41) Se not 40, punkt 50.
(42) Europadomstolen, S. och Marper mot Förenade kungariket (stora kammaren), nr 30562/04 och 

30566/04, 8 december 2008, punkt 67.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-90051%22]}
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När Europadomstolen anser att behandlingsåtgärden i fråga påverkar den enskilda 
personens rätt till skydd för privatliv, utreder den om intrånget är berättigat. Rätten 
till skydd för privatlivet är inte en absolut rättighet utan måste vägas mot och fören-
as med andra berättigade intressen, vare sig det handlar om andra personer (privata 
intressen) eller samhället som helhet (offentligt intresse).

De villkor under vilka det kan vara berättigat med ett intrång är sammantaget dessa:

I enlighet med lagen

Enligt Europadomstolens rättspraxis är intrånget förenligt med lagen om det baseras 
på en bestämmelse i inhemsk lag som har viss beskaffenhet. Lagen måste vara ”till-
gänglig för de berörda personerna och förutsebar när det gäller dess effekter” (43). 
En regel är förutsebar ”om den formuleras med tillräcklig precision för att göra det 
möjligt för alla enskilda – vid behov tillsammans med lämpliga råd – att reglera sitt 
uppträdande” (44). Dessutom är det så att ”graden av precision som krävs i ’lagen’ 
i detta sammanhang beror på det enskilda ämnet” (45).

Exempel: I målet Rotaru mot Rumänien (46) hävdade den klagande ett in-
trång mot hans rätt till skydd för privatliv genom att den rumänska under-
rättelsetjänsten innehade och använde en akt med hans personuppgifter. 
Europadomstolen ansåg att även om den inhemska lagen medgav insamling, 
registrering och arkivering i hemliga arkiv av information som berör den 
nationella säkerheten, så fastställde den inte några gränser för utövandet 
av dessa befogenheter, som fortfarande bestämdes av myndigheterna. Ex-
empelvis fastställdes inte i den inhemska lagen typen av information som 
kunde behandlas, de kategorier människor mot vilka övervakningsåtgärder 

(43) Europadomstolen, Amann mot Schweiz (stora kammaren), nr 27798/95, 16 februari 2000, 
punkt 50, se även Europadomstolen, Kopp mot Schweiz, nr 23224/94, 25 mars 1998, punkt 55 och 
Europadomstolen, Iordachi m.fl. mot Moldavien, nr 25198/02, 10 februari 2009, punkt 50.

(44) Europadomstolen, Amann mot Schweiz (stora kammaren), nr 27798/95, 16 februari 2000, punkt 56, 
se även Europadomstolen, Malone mot Förenade kungariket, nr 8691/79, 2 augusti 1984, punkt 66, 
Europadomstolen, Silver m.fl. mot Förenade kungariket, nr 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 
7107/75, 7113/75, 25 mars 1983, punkt 88.

(45) Europadomstolen, Sunday Times mot Förenade kungariket, nr 6538/74, 26 april 1979, punkt 49, 
se även Europadomstolen, Silver m.fl. mot Förenade kungariket, nr 5947/72, 6205/73, 7052/75, 
7061/75, 7107/75, 7113/75, 25 mars 1983, punkt 88.

(46) Europadomstolen, Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000, punkt 57, se 
även Europadomstolen, Association for European Integration and Human Rights och Ekimdzhiev mot 
Bulgarien, nr 62540/00, 28 juni 2007, Europadomstolen, Shimovolos mot Ryssland, nr 30194/09, 
21 juni 2011, och Europadomstolen, Vetter mot Frankrike, nr 59842/00, 31 maj 2005.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57533%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-91245%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57533%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57577
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57584%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57577
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58586%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-81323%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-81323%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-105217%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-69188%22]}
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kunde vidtas, de omständigheter under vilka dessa åtgärder kunde vidtas 
eller vilket förfarande som skulle tillämpas. Domstolen drog därför slutsatsen 
att inhemsk lag inte uppfyllde kraven på förutsebarhet i artikel 8 i Europa-
konventionen och att denna artikel därför hade överträtts.

I målet Taylor-Sabori mot Förenade kungariket (47) hade den klagande va-
rit övervakad av polisen. Genom att använda en ”klon” av den klagandes 
personsökare hade polisen kunnat avlyssna meddelanden som sändes till 
honom. Den klagande arresterades och åtalades för att ha planerat att le-
verera en reglerad drog. Delar av åklagarens bevismaterial bestod av de 
samtidiga skriftliga anteckningarna av personsökarens meddelanden som 
polisen hade transkriberat. Emellertid fanns vid tiden för den klagandes 
rättegång ingen bestämmelse i brittisk lag som reglerade avlyssning av kom-
munikationer som förmedlades via ett privat telekommunikationssystem. 
Intrånget i hans rättigheter hade därför inte skett ”i enlighet med lagen”. 
Europadomstolen drog slutsatsen att detta var en överträdelse av artikel 8 
i Europakonventionen.

Målet Vukota-Bojić mot Schweiz (48) handlade om att en socialförsäkrings-
sökande hade blivit hemligt övervakad av privatdetektiver som anlitats av 
hennes försäkringsbolag. Europadomstolen ansåg att även om den aktuella 
bevakningsåtgärden i klagomålet hade beställts av ett privat försäkrings-
bolag, så hade det bolaget fått rätt av staten att tillhandahålla förmåner 
som uppkommit genom obligatorisk sjukförsäkring och att uppbära för-
säkringspremier. En stat skulle inte kunna befria sig från sitt ansvar enligt 
konventionen genom att delegera sina skyldigheter till privata organ el-
ler enskilda personer. Den inhemska lagen måste innehålla tillräckligt med 
skydd mot missbruk för att intrång i rättigheterna enligt artikel 8 i Europa-
konventionen skulle vara ”i enlighet med lagen”. I det aktuella målet drog 
Europadomstolen slutsatsen att det hade skett en överträdelse av artikel 8 
i Europakonventionen, eftersom det inte hade kunnat klargöras tillräckligt 
tydligt i den inhemska lagstiftningen i vilken omfattning och på vilket sätt 
den handlingsfrihet skulle utövas som överfördes till försäkringsbolagen 
som agerade som offentliga myndigheter i försäkringstvister för att hem-
ligt övervaka en försäkringstagare. Framför allt innehöll inte den inhemska 
lagstiftningen tillräckliga skydd mot missbruk.

(47) Europadomstolen, Taylor-Sabori mot Förenade kungariket, nr 47114/99, 22 oktober 2002.
(48) Europadomstolen, Vukota-Bojić mot Schweiz, nr 61838/10, 18 oktober 2016, punkt 77. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-60696%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167490
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Legitimt mål

Det legitima målet kan antingen vara ett av de nämnda allmänna intressena eller 
skydd av andra personers rättigheter och friheter. Berättigade syften som kan moti-
vera ett intrång är, enligt artikel 8.2 i Europakonventionen, hänsyn till den nationella 
säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till före-
byggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för 
andra personers fri- och rättigheter.

Exempel: I målet Peck mot Förenade kungariket (49) försökte den klagan-
de begå självmord på gatan genom att skära upp sina handleder, men var 
omedveten om att en övervakningskamera filmade honom. Polisen, som 
tittade på övervakningskameran, räddade honom och överlämnade där-
efter övervakningskamerans film till medierna, som publicerade den utan 
att dölja den klagandes ansikte. Europadomstolen ansåg att det inte fanns 
några relevanta eller tillräckliga skäl för att direkt överlämna filmen från 
myndigheterna till allmänheten utan att ha erhållit den klagandes samtycke 
eller ha dolt hans identitet. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 i Europa-
konventionen hade överträtts.

Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle

Europadomstolen har slagit fast att begreppet nödvändighet innebär att intrång 
motsvarar ett trängande socialt behov och framför allt att det är proportionerligt 
mot det eftersträvade legitima målet (50). När Europadomstolen bedömer om en åt-
gärd är nödvändig för att bemöta ett trängande socialt behov, granskar den hur rele-
vant och lämplig den är i förhållande till det eftersträvade syftet. För det ändamålet 
kan den ta hänsyn till om intrånget är ett försök att bemöta ett problem som om 
det inte bemöts kan ha en menlig inverkan på samhället, om det finns belägg för att 
intrånget kan dämpa en sådan menlig inverkan, och vilka uppfattningar som finns 
i samhället i stort om det aktuella problemet (51). Om t.ex. säkerhetstjänster samlar 
in och lagrar personuppgifter om vissa enskilda personer som befunnits ha 

(49) Europadomstolen, Peck mot Förenade kungariket, nr 44647/98, 28 januari 2003, punkt 85.
(50) Europadomstolen, Leander mot Sverige, nr 9248/81, 26 mars 1987, punkt 58.
(51) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter 

(artikel 29-gruppen) (2014), Yttrande om tillämpningen av principerna om nödvändighet och 
proportionalitet samt dataskydd inom brottsbekämpningssektorn, WP 211, Bryssel, 27 februari 2014, 
s. 7–8. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-60898%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57519%22]}
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp211_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp211_en.pdf
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kopplingar till terroriströrelser, skulle det vara ett intrång i den enskilda personens 
rätt till skydd för privatlivet, men det är ändå ett svar på ett allvarligt och trängande 
socialt behov: den nationella säkerheten och kampen mot terrorism. För att klara 
nödvändighetsprövningen måste intrånget också vara proportionerligt. I Europa-
domstolens rättspraxis behandlas proportionaliteten inom begreppet nödvändighet. 
Proportionalitet kräver att ett intrång i de rättigheter som skyddas i Europakonven-
tionen inte ska gå längre än vad som behövs för att fullgöra det legitima mål som 
eftersträvas. Viktiga faktorer att ta i beaktande när man utför proportionalitetspröv-
ningen är intrångets omfattning, främst antalet berörda personer, och de skyddsåt-
gärder eller förbehåll som finns på plats för att begränsa den omfattningen eller de 
negativa effekterna på enskilda personers rättigheter (52).

Exempel: I målet Khelili mot Schweiz (53) upptäckte polisen under en polis-
kontroll att den klagande bar på kort med texten: ”Trevlig, snygg kvinna, 
drygt 30 år, vill träffa en man för gemensam drink eller för att gå ut då och 
då. Tfn […]”. Den klagande påstod att polisen efter upptäckten skrivit in 
hennes namn i sina register som prostituerad, en sysselsättning som hon 
konsekvent förnekade. Den klagande krävde att ordet prostituerad skulle 
strykas från polisens dataregister. Europadomstolen erkände i princip att 
lagring av en persons personuppgifter på grund av att personen eventuellt 
begår ett annat brott under vissa förhållanden kan vara proportionerligt. 
I den klagandes fall föreföll emellertid påståendet om otillåten prostitu-
tion alltför vagt och allmänt, det stöddes inte av konkreta fakta eftersom 
hon aldrig hade dömts för olaglig prostitution, och kunde därför inte anses 
uppfylla ”trängande socialt behov” i den mening som avses i artikel 8 i Eu-
ropakonventionen. Domstolen ansåg att myndigheterna måste bevisa att 
de uppgifter som lagrats om den klagande var korrekta, och med tanke på 
det allvarliga intrånget i den klagandes rättigheter beslutade den att re-
gistreringen av ordet ”prostituerad” i polisregistret under fyra år inte hade 
varit nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Domstolen drog slutsatsen att 
artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

(52) Se not 51, s. 9–11.
(53) Europadomstolen, Khelili mot Schweiz, nr 16188/07, 18 oktober 2011.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-107032%22]}
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Exempel: I målet S. och Marper mot Förenade kungariket (54) blev de två 
klagande arresterade och åtalade för brott. Polisen tog deras fingeravtryck 
och DNA-prover, enligt vad som föreskrivs i Police and Criminal Evidence 
Act. De klagande fälldes aldrig för brotten; en frikändes i rätten och förfa-
randet mot den andra klaganden avskrevs. Trots det behölls och lagrades 
deras DNA-profiler och cellprover av polisen i en databas, och den nationel-
la lagstiftningen tillät att dessa kvarhölls utan någon tillämplig tidsgräns. 
Förenade kungariket hävdade att lagringen var till hjälp med att identifiera 
framtida brottslingar, och därmed tjänade det legitima målet att förebygga 
och upptäcka brott, men Europadomstolen ansåg att intrånget i de klagandes 
rätt till skydd för privatlivet var oberättigat. Domstolen påminde om att de 
centrala principerna för dataskydd kräver att lagring av personuppgifter är 
proportionerlig i förhållande till insamlingens syfte och att lagringsperioderna 
måste vara begränsade. Domstolen medgav att om databasen utökades till 
att omfatta DNA-profiler av inte bara personer fällda för brott, utan också 
av alla enskilda personer som varit misstänkta men inte fällda, så skulle det 
ha kunnat bidra till att upptäcka och förebygga brott i Förenade kungariket. 
Domstolen slogs emellertid av att lagringsbefogenheten var av en så ”ge-
nerell och urskillningslös karaktär” (55).

Med tanke på den stora mängd genetiska och hälsorelaterade information 
som finns i cellproverna, var intrånget i de klagandes rätt till privatliv särskilt 
allvarligt. Fingeravtryck och prover kunde tas från arresterade personer och 
behållas på obestämd tid i polisens databas, oavsett brottets karaktär och 
allvar och till och med för mindre brott som inte är belagda med fängelse-
straff. Dessutom hade frikända personer begränsade möjligheter att få sina 
uppgifter borttagna från databasen. Slutligen uppmärksammade Europa-
domstolen särskilt att en klagande var elva år vid arresteringen. Att lagra 
personuppgifter från en minderårig som inte har fällts för brott kan vara 
särskilt skadligt med tanke på minderårigas sårbarhet och hur viktigt det är 
att de får utvecklas och integreras i samhället (56). Domstolen ansåg enhälligt 
att lagringen utgjorde ett oproportionerligt intrång i rätten till privatliv som 
inte kunde ses som nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

(54) Europadomstolen, S. och Marper mot Förenade kungariket (stora kammaren), nr 30562/04 och 
30566/04, 4 december 2008. 

(55) Se not 54, punkt 119. 
(56) Se not 54, punkt 124. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-90051%22]}
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Exempel: I målet Leander mot Sverige (57) fastslog Europadomstolen att 
hemlig kontroll av personer som söker tjänster som är viktiga för den natio-
nella säkerheten inte i sig själv stred mot kravet på att vara nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle. De särskilda garantierna i nationell lagstiftning för 
att skydda den registrerades intressen – exempelvis kontroller som utövas 
av parlamentet och justitiekanslern – ledde till att Europadomstolen drog 
slutsatsen att det svenska systemet för kontroll av personal uppfyllde kra-
ven i artikel 8.2 i Europakonventionen. Med beaktande av det omfattande 
manöverutrymmet kunde den svarande staten anse att nationella säkerhets-
intressen i den klagandes fall hade företräde före den enskilda personens 
intresse. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen inte 
hade överträtts.

1.2.2. Villkor för lagliga begränsningar enligt EU-
stadgan om de grundläggande rättigheterna

Strukturen och formuleringarna i stadgan skiljer sig från dem i Europakonventionen. 
I stadgan används inte begreppet intrång i garanterade rättigheter, utan där finns 
i stället en bestämmelse om begränsningar av de rättigheter och friheter som er-
känns i stadgan.

Enligt artikel 52.1 är begränsningar av utövandet av de rättigheter och friheter som 
erkänns i stadgan, och följaktligen av utövandet av rätten till skydd av personupp-
gifter, endast tillåtna om de

• är föreskrivna i lag,

• är förenliga med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd,

• är nödvändiga med beaktande av proportionalitetsprincipen (58),

• svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller beho-
vet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.

(57) Europadomstolen, Leander mot Sverige, nr 9248/81, 26 mars 1987, punkterna 59 och 67.
(58) Angående bedömning av nödvändigheten av åtgärder som begränsar den grundläggande rätten 

till skydd av personuppgifter, se Europeiska datatillsynsmannen (2017), Necessity Toolkit, Bryssel, 
11 april 2017.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57519%22]}
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
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Eftersom skydd av personuppgifter är en särskild och fristående grundläggande rät-
tighet i EU:s rättsordning, skyddad enligt artikel 8 i stadgan, utgör varje behandling 
av personuppgifter i sig ett intrång i den rättigheten. Det är oväsentligt om person-
uppgifterna i fråga gäller en enskild persons privatliv, är känsliga eller om det har 
uppkommit olägenheter för de registrerade. För att vara lagligt måste intrånget upp-
fylla samtliga de villkor som förtecknas i artikel 52.1 i stadgan.

Föreskrivna i lag

Begränsningar av rätten till skydd av personuppgifter måste vara föreskrivna i lag. 
Detta krav förutsätter att begränsningarna bygger på en rättslig grund som är till-
räckligt åtkomlig och förutsebar och formulerad med sådan precision att enskilda 
personer kan förstå sina skyldigheter och anpassa sitt uppförande. I den rättsliga 
grunden måste det också tydligt fastställas i vilken omfattning och på vilket sätt de 
behöriga myndigheterna utövar befogenheten att skydda enskilda personer mot 
godtyckligt intrång. Denna tolkning liknar kravet på ”lagligt intrång” enligt Europa-
domstolens rättspraxis (59), och det har hävdats att innebörden av uttrycket ”före-
skrivna i lag” i stadgan borde vara samma som den som tillskrivs uttrycket i sam-
band med Europakonventionen (60). Europadomstolens rättspraxis, och i synnerhet 
begreppet ”egenskaper som lagen måste ha”, som har utvecklats där genom åren, 
är något relevant för EU-domstolen att ta i beaktande när den tolkar omfattningen 
av artikel 52.1 i stadgan (61).

Respekterar det väsentliga i rätten

I EU:s rättsordning måste varje begränsning av de grundläggande rättigheterna 
vara förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter. Det innebär att be-
gränsningar som är så omfattande och innebär ett så stort intrång att de tömmer 
en grundläggande rättighet på dess väsentliga innehåll inte kan berättigas. Om det 
väsentliga i rättigheten äventyras måste begränsningen anses olaglig, utan att man 
behöver bedöma vidare om den tjänar ett mål av allmänt intresse och uppfyller kri-
terierna om nödvändighet och proportionalitet.

(59) Europeiska datatillsynsmannen (2017), Necessity Toolkit, Bryssel, 11 april 2017, s. 4, se även EU-
domstolen, domstolens yttrande 1/15 (stora avdelningen), 26 juli 2017.

(60) EU-domstolen, förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen 
och Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis, förslag 
till avgörande av generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe, föredraget den 19 juli 2016, punkt 140. 

(61) EU-domstolen, C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs 
(SABAM), förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón, föredraget den 14 april 2011, 
punkt 100. 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CV0001(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8229224
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8229224
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Exempel: Målet Schrems (62) gällde skydd av enskilda personer i fråga om 
överföring av deras personuppgifter till tredjeländer – i detta fall Förenta sta-
terna. Schrems, en österrikisk medborgare som hade använt Facebook i flera 
år, inkom med ett klagomål till den irländska datatillsynsmyndigheten för 
att anmäla att hans personuppgifter överfördes från Facebooks irländska 
dotterbolag till Facebook Inc. och servrar i Förenta staterna, där de behand-
lades. Han menade att Förenta staternas lagstiftning och praxis inte gav 
tillräckligt med skydd för personuppgifter som överfördes till amerikanskt 
territorium, mot bakgrund av avslöjandena 2013 från Edward Snowden, en 
amerikansk visselblåsare, om de amerikanska övervakningstjänsternas ak-
tiviteter. Snowden hade avslöjat att National Security Agency direkt hade 
utnyttjat servrarna hos företag som Facebook och kunde läsa innehållet 
i chattar och privata meddelanden.

Överföringarna av uppgifter till USA byggde på ett kommissionsbeslut om 
adekvat skyddsnivå, antaget 2000, vilket tillät överföringar till amerikan-
ska företag som själva intygade att de skulle skydda personuppgifter som 
överfördes från EU och skulle följa de så kallade ”safe harbour-principerna”. 
När målet togs upp i EU-domstolen granskade den hur giltigt kommissionens 
beslut var mot bakgrund av stadgan. Domstolen erinrade om att skyddet av 
grundläggande rättigheter i EU kräver att avvikelser från och begränsning-
ar av dessa rättigheter endast gäller i den mån det är strängt nödvändigt. 
EU-domstolen ansåg att lagstiftning som tillåter att de offentliga myndighe-
terna får allmän tillgång till innehållet i elektronisk kommunikation kränker 
”det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till respekt för privat-
livet, som garanteras i artikel 7 i stadgan”. Rättigheten skulle bli meningslös 
om USA:s offentliga myndigheter tilläts att få tillgång till kommunikation på 
tillfällig grund, utan någon objektiv motivering byggd på konkreta hänsyn till 
nationell säkerhet eller brottsförebyggande som berör en viss enskild person, 
och utan att dessa övervakningsmetoder åtföljs av lämpliga skyddsåtgärder 
mot maktmissbruk.

EU-domstolen observerade också att ”en lagstiftning i vilken det inte före-
skrivs någon möjlighet för enskilda att använda rättsmedel för att erhålla 
tillgång till, rätta eller radera uppgifter som rör dem” är oförenlig med den 
grundläggande rätten till effektivt domstolsskydd (artikel 47 i stadgan). 

(62) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0362
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Därför kunde inte safe harbour-beslutet säkerställa att grundläggande rät-
tigheter skyddades av Förenta staterna så att det väsentligen motsvarade 
vad som garanteras inom EU enligt direktivet när det läses mot bakgrund av 
stadgan. Följaktligen upphävde EU-domstolen beslutet (63).

Exempel: I målet Digital Rights Ireland (64) granskade EU-domstolen hur för-
enligt direktiv 2006/24/EG (datalagringsdirektivet) var med artiklarna 7 och 
8 i stadgan. I direktivet förpliktigades leverantörer av elektroniska kommu-
nikationstjänster att lagra trafik- och platsdata i minst 6 månader och upp 
till 24 månader, och att låta behöriga nationella myndigheter få åtkomst till 
dessa data i syfte att förebygga, utreda, upptäcka och lagföra allvarliga brott. 
Direktivet tillät inte lagring av innehållet i den elektroniska kommunikationen. 
EU-domstolen noterade att de uppgifter som leverantörerna var tvungna 
att lagra enligt direktivet innehöll uppgifter som var nödvändiga för att 
spåra och identifiera källan och målet för en kommunikation, datum, tid och 
varaktighetstid för en kommunikation, det uppringande numret, uppringda 
nummer och IP-adresser. Sammantagna kunde dessa uppgifter ”göra det 
möjligt att dra mycket precisa slutsatser om de personers privatliv, vilkas 
uppgifter har lagrats – såsom deras vanor i vardagslivet, deras stadigvarande 
och tillfälliga uppehållsorter, deras dagliga förflyttningar och förflyttningar 
i övrigt, de aktiviteter som de utövar, deras sociala relationer och de um-
gängeskretsar som de rör sig i”.

Lagringen av personuppgifter enligt direktivet utgjorde alltså ett synnerligt 
allvarligt intrång i rättigheterna till privatliv och till skydd av personuppgifter. 
EU-domstolen ansåg emellertid att intrånget inte negativt påverkade det 
väsentliga i dessa rättigheter. När det gällde rätten till privatliv äventyrades 
inte det väsentliga i den, eftersom direktivet inte tillät förvärv av kunskap 
om innehållet i den elektroniska kommunikationen som sådan. På samma 
sätt äventyrades inte det väsentliga i rätten till skydd av personuppgifter, 

(63) EU-domstolens beslut att upphäva kommissionens beslut 520/2000/EG hade också andra grunder, som 
kommer att undersökas i andra avsnitt i denna handbok. Framför allt ansåg EU-domstolen att beslutet 
olagligen begränsade de nationella datatillsynsmyndigheternas befogenheter. Enligt safe harbour-
ordningen fanns det inte heller några rättsmedel tillgängliga för enskilda personer i händelse av att 
de ville få tillgång till personuppgifter som gällde dem och/eller få dem rättade eller raderade. Därför 
äventyrades också det väsentliga i den grundläggande rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 47 
i stadgan. 

(64) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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eftersom det i direktivet krävdes att leverantörer av elektroniska kommuni-
kationstjänster respekterar vissa principer om dataskydd och datasäkerhet 
samt vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för det ändamålet.

Nödvändighet och proportionalitet

I artikel 52.1 i stadgan föreskrivs att begränsningar av utövandet av de grundläggan-
de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan, med beaktande av proportionali-
tetsprincipen, endast får göras om de är nödvändiga.

En begränsning kan vara nödvändig om det finns ett behov av att anta åtgärder för 
det mål av allmänt intresse som eftersträvas – men nödvändighet, såsom det tolkas 
av EU-domstolen, förutsätter även att de antagna åtgärderna innebär ett mindre in-
trång än andra alternativ för att uppnå samma mål. För begränsningar av rättighe-
terna till respekt för privatliv och skydd av personuppgifter tillämpar EU-domstolen 
en strikt nödvändighetsprövning, med resonemanget att ”undantag och begräns-
ningar ska inskränkas till vad som är strängt nödvändigt”. Om en begränsning be-
döms vara strängt nödvändig, finns det också ett behov av att bedöma om den är 
proportionerlig.

Proportionalitet innebär att de fördelar som begränsningen ger upphov till ska vara 
större än de nackdelar som den orsakar för utövandet av de aktuella grundläggande 
rättigheterna (65). För att minska nackdelarna och riskerna för åtnjutandet av rät-
tigheterna till privatliv och dataskydd är det viktigt att begränsningarna åtföljs av 
lämpliga skyddsåtgärder.

Exempel: I målet Volker und Markus Schecke (66) drog EU-domstolen slut-
satsen att rådet och kommissionen, genom att ålägga en skyldighet att 
offentliggöra personuppgifter om varje fysisk person som mottog stöd från 
vissa jordbruksfonder utan att göra någon åtskillnad utifrån relevanta kri-
terier, t.ex. under vilka perioder dessa personer mottagit sådant stöd, hur 
ofta de fått det eller karaktären på det och beloppet för det, hade överskridit 
gränserna enligt proportionalitetsprincipen.

(65) Europeiska datatillsynsmannen (2017), Necessity Toolkit, s. 5.
(66) EU-domstolen, förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut 

Eifert mot Land Hessen (stora avdelningen), 9 november 2010, punkterna 89 och 86.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
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Därför fann EU-domstolen det nödvändigt att ogiltigförklara vissa bestäm-
melser i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 och ogiltigförklara förordning 
(EG) nr 259/2008 i dess helhet (67).

Exempel: I målet Digital Rights Ireland (68) ansåg EU-domstolen att intrånget 
i rätten till privatliv till följd av datalagringsdirektivet inte äventyrade det 
väsentliga i den rätten, då direktivet förbjöd lagring av innehållet i elektro-
nisk kommunikation. Domstolen drog emellertid slutsatsen att direktivet 
var oförenligt med artiklarna 7 och 8 i stadgan, och ogiltigförklarade det. 
Eftersom trafik- och platsdata, när de sammanställs och ses som en helhet, 
kan analyseras och ge en detaljerad bild av enskilda personers privatliv, ut-
gjorde de ett synnerligen allvarligt intrång i dessa rättigheter. EU-domstolen 
tog hänsyn till att det i direktivet krävdes lagring av alla metadata avseende 
telefoni i fasta nät, mobiltelefoni, internetåtkomst, internetbaserad e-post 
och internettelefoni, och att det alltså tillämpades på samtliga elektroniska 
kommunikationsmedel, vars användning är mycket utbredd i var och ens 
vardagsliv. I praktiken medförde det ett intrång som berörde hela Europas 
befolkning. Med tanke på hur omfattande och allvarligt detta intrång var 
skulle lagring av trafik- och platsdata enligt EU-domstolen endast kunna 
vara berättigat för att bekämpa allvarlig brottslighet. Dessutom fastställdes 
i direktivet inte några målkriterier som skulle säkerställa att de behöriga 
nationella myndigheternas tillgång till de lagrade uppgifterna var begränsad 
till vad som är strängt nödvändigt. Det innehöll inte heller några materiella 
och formella villkor för behöriga nationella myndigheters tillgång till och 
användning av lagrade uppgifter, och myndigheterna underkastades inte 
någon förhandskontroll utförd av domstol eller annat oberoende organ.

(67) Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT 
L 209, 11.8.2005, s. 1) kommissionens förordning (EG) nr 259/2008 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare 
som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 76, 19.3.2008, s. 28).

(68) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014, punkt 39.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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EU-domstolen kom fram till en liknande slutsats i de förenade målen Tele2 
Sverige AB mot Post- och telestyrelsen och Secretary of State for the Home 
Department mot Tom Watson m.fl. (69). Dessa gällde lagring av trafik- och 
platsdata för ”samtliga abonnenter och registrerade användare” och ”samtli-
ga elektroniska kommunikationsmedel” plus metadata, utan att det gjordes 
”några åtskillnader, begränsningar eller undantag utifrån det eftersträvade 
syftet” (70). Att en person var kopplad, direkt eller indirekt, till allvarliga brott, 
eller om hans eller hennes kommunikation var relevant för den nationella 
säkerheten, var i det aktuella fallet inte ett villkor för att få sina uppgifter 
lagrade. Med tanke på att det saknades såväl en obligatorisk koppling mellan 
de lagrade uppgifterna och ett hot mot den allmänna säkerheten, som be-
gränsningar av tidsperioden eller det geografiska området, drog EU-domsto-
len slutsatsen att den nationella lagstiftningen överskred gränserna för vad 
som var strängt nödvändigt för syftet att bekämpa allvarlig brottslighet (71).

Ett liknande angreppssätt när det gäller nödvändighet intas av Europeiska datatill-
synsmannen i dennes Necessity Toolkit (72). Syftet med denna verktygslåda är att ge 
hjälp med bedömningen av hur väl föreslagna åtgärder följer EU-lagstiftningen om 
dataskydd. Den togs fram för att hjälpa de politiska beslutsfattare och lagstiftare i EU 
som ansvarar för att förbereda eller granska åtgärder som inbegriper behandling av 
personuppgifter och begränsar rätten till skydd av personuppgifter och andra rättig-
heter och friheter som föreskrivs i stadgan.

Mål av allmänt intresse

För att vara berättigad måste varje begränsning av utövandet av de rättigheter som 
erkänns i stadgan faktiskt svara mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns 
av unionen eller behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter. 
När det gäller behovet av att skydda andras rättigheter och friheter samverkar ofta 
rätten till skydd av personuppgifter med andra grundläggande rättigheter. I av-
snitt 1.3 ges en detaljerad analys av sådan samverkan. Beträffande mål av allmänt 
intresse innefattar dessa EU:s allmänna mål som bekräftas i artikel 3 i fördraget om 

(69) EU-domstolen, förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen 
och Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson m.fl. (stora avdelningen), 
21 december 2016, punkterna 105–106.

(70) Se not 69, punkt 105. 
(71) Se not 69, punkt 107.
(72) Europeiska datatillsynsmannen (2017), Necessity Toolkit, Bryssel, 11 april 2017.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485780482&uri=CELEX:62015CJ0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485780482&uri=CELEX:62015CJ0203
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
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Europeiska unionen (EU-fördraget), såsom främjandet av freden och folkets välfärd, 
social rättvisa och socialt skydd och upprättandet av ett område med frihet, säker-
het och rättvisa där den fria rörligheten för personer garanteras, tillsammans med 
lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet, samt andra mål och 
intressen som skyddas genom särskilda bestämmelser i fördragen (73). I den allmän-
na dataskyddsförordningen specificeras dessutom artikel 52.1 i stadgan i detta av-
seende: I artikel 23.1 i förordningen förtecknas en rad mål av allmänt intresse som 
anses legitima för att begränsa enskilda personers rättigheter, förutsatt att begräns-
ningen respekterar det väsentliga i rätten till skydd av personuppgifter och är nöd-
vändig och proportionerlig. Den nationella säkerheten och försvaret, förebyggande 
av brottslighet, skydd av viktiga ekonomiska och finansiella intressen hos EU eller 
medlemsstaterna, folkhälsa och social trygghet är bland de mål för den allmänna 
säkerheten som nämns där.

Det är viktigt att tillräckligt detaljerat definiera och förklara det mål av allmänt in-
tresse som eftersträvas med begränsningen, eftersom begränsningens nödvändig-
het kommer att bedömas mot den bakgrunden. En tydlig, detaljerad beskrivning av 
målet med begränsningen och de föreslagna åtgärderna är väsentlig för att det ska 
gå att bedöma om de är nödvändiga (74). Det eftersträvade målet och begränsning-
ens nödvändighet och proportionalitet har ett nära samband.

Exempel: Målet Schwarz mot Stadt Bochum (75) gällde begränsningar av 
rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter 
till följd av att fingeravtryck tas och lagras när medlemsstaternas myndig-
heter utfärdar pass (76). Den klagande ansökte om pass hos Stadt Bochum, 
men vägrade lämna sina fingeravtryck; i enlighet med detta avslog Stadt 
Bochum hans passansökan. Han väckte då talan vid en tysk domstol för att 
få ett pass utfärdat utan att hans fingeravtryck togs. Den tyska domstolen 
hänsköt frågan till EU-domstolen och ställde frågan om huruvida artikel 1.2 
i förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och 
biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av med-
lemsstaterna ska anses gälla.

(73) Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (EUT C 303, 14.12.2007, s. 17). 
(74) Europeiska datatillsynsmannen (2017), Necessity Toolkit, Bryssel, 11 april 2017, s. 4. 
(75) EU-domstolen, C-291/12, Michael Schwarz mot Stadt Bochum, 17 oktober 2013.
(76) Se not 75, punkt 33–36.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0291
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EU-domstolen påpekade att fingeravtryck omfattas av begreppet person-
uppgifter, eftersom de objektivt sett innehåller unik information om enskilda 
personer som gör att de kan identifieras med exakthet, och att det utgör 
behandling att ta och lagra fingeravtryck. Denna behandling, som styrs av 
artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2252/2004, utgör ett hot mot rätten till respekt 
för privatliv och rätten till skydd av personuppgifter (77). I artikel 52.1 i stad-
gan tillåts emellertid att utövandet av dessa rättigheter begränsas, under 
förutsättning att dessa begränsningar föreskrivs i lag, att de är förenliga 
med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och, med beaktande av 
proportionalitetsprincipen, endast görs om de är nödvändiga och faktiskt 
svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller 
mot behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.

I det aktuella målet noterade först EU-domstolen att den begränsning som 
uppkommer genom att fingeravtryck tas och lagras vid utfärdandet av pass 
måste ses som föreskriven i lag, eftersom dessa åtgärder föreskrivs i ar-
tikel 1.2 i förordning (EG) nr 2252/2004. För det andra utformades den 
förordningen för att förebygga förfalskning och bedräglig användning av 
pass. Artikel 1.2 finns alltså där för att bl.a. förebygga olaglig inresa i EU, och 
är därför till för ett mål av allmänt intresse som erkänns av unionen. Vidare 
var det inte uppenbart av den bevisning som EU-domstolen hade tillgång 
till, och det hade inte heller hävdats, att de begränsningar som lagts på 
utövandet av rättigheterna i det föreliggande målet inte var förenliga med 
det väsentliga i dessa rättigheter. Slutligen krävs det sofistikerad teknik för 
att lagra fingeravtryck på ett mycket säkert lagringsmedium enligt vad som 
föreskrivs i den bestämmelsen. Sådan lagring minskar sannolikt risken för 
att pass förfalskas och underlättar arbetet för myndigheterna som ansvarar 
för att kontrollera passens äkthet vid EU:s gränser. Att metoden inte är helt 
tillförlitlig är inte avgörande. Även om metoden inte hindrar alla obehöri-
ga personer från att släppas igenom räcker det att den avsevärt minskar 
sannolikheten för detta. Mot bakgrund av detta fann EU-domstolen att den 
tagning och lagring av fingeravtryck som åsyftas i artikel 1.2 i förordning 
(EG) nr 2252/2004 var lämplig för att uppnå de mål som eftersträvas i denna 
förordning och i förlängningen målet att förhindra olaglig inresa i EU (78).

Därefter bedömde EU-domstolen om sådan behandling är nödvändig och 
noterade då att den aktuella åtgärden inte innebar något mer än avtrycks-
tagning på två fingrar, fingrar som dessutom i allmänhet är synliga för andra, 

(77) Se bot 75, punkterna 27–30.
(78) Se not 75, punkterna 35–45.



55

Sammanhang och bakgrund till den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

så det hela var inte en åtgärd av intimt slag. Den medför inte heller något 
särskilt fysiskt eller psykiskt obehag för den berörda personen; inte mer än 
när samma persons ansiktsbild tas. Det bör också noteras att det enda riktiga 
alternativet till att ta fingeravtryck som lyftes fram under förfarandena vid 
EU-domstolen var en fotografering av ögats iris. Ingenting i de handlingar 
i målet som tillställts EU-domstolen tydde på att det sistnämnda förfarandet 
skulle innebära ett mindre intrång i de rättigheter som erkänns i artiklar-
na 7 och 8 i stadgan än fingeravtryckstagning. Vad rör frågan vilken av de 
två ovan angivna metoderna som är effektivast är det utrett att tekniken 
för irisigenkänning inte är lika utvecklad som den teknik som används för 
fingeravtrycksigenkänning, och den är för närvarande en betydligt kostsam-
mare metod än jämförelse av fingeravtryck, och således mindre lämpad för 
användning i större skala. EU-domstolen konstaterade därför att den inte 
uppmärksammats på några åtgärder som på ett tillräckligt effektivt sätt 
bidrar till att uppnå syftet att förhindra att pass används i bedrägligt syfte, 
och som samtidigt skulle innebära ett mindre omfattande intrång i de rät-
tigheter som erkänns i artiklarna 7 och 8 i stadgan än vad som följer av en 
metod som bygger på att fingeravtryck tas (79).

EU-domstolen konstaterade att det i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2252/2004 
uttryckligen föreskrivs att fingeravtrycken endast får användas för att 
kontrollera passets autenticitet och innehavarens identitet, samtidigt som 
artikel 1.2 i förordningen endast tillåter att fingeravtryck lagras på ett lag-
ringsmedium i passet, som är innehavarens exklusiva egendom. Förord-
ningen utgör därför ingen rättslig grund för en centralisering av insamlade 
uppgifter eller för att dessa uppgifter används i andra syften än att för 
förhindra att personer olagligen inreser till unionen (80). Vid prövningen av 
den fråga som ställts drog EU-domstolen slutsatsen att det inte framkommit 
någon omständighet som kan påverka giltigheten av artikel 1.2 i förordning 
(EG) nr 2252/2004.

Förhållandet mellan stadgan och Europakonventionen

Trots att formuleringen är annorlunda, påminner villkoren för lagliga begränsning-
ar av rättigheterna i artikel 52.1 i stadgan om artikel 8.2 i Europakonventionen om 
rätten till skydd för privatlivet. I sin rättspraxis hänvisar EU-domstolen och Europa-
domstolen ofta till varandras domar, vilket ingår i en konstant dialog mellan de två 

(79) EU-domstolen, C-291/12, Michael Schwarz mot Stadt Bochum, 17 oktober 2013, punkterna 46–53.
(80) Se not 79, punkterna 56–61.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0291
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domstolarna för att komma fram till en harmoniserad tolkning av dataskyddsreg-
lerna. I artikel 52.3 i stadgan står det att ”i den mån som denna stadga omfattar 
rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska de ha 
samma innebörd och räckvidd som i konventionen”. Artikel 8 i stadgan motsvarar 
dock inte direkt en artikel i Europakonventionen (81). Artikel 52.3 i stadgan gäller 
innehållet i och omfattningen av de rättigheter som skyddas av vardera rättsord-
ningen, snarare än villkoren för begränsningarna av dem. Med tanke på det breda-
re sammanhanget med dialog och samarbete mellan de två domstolarna kan dock 
EU-domstolen i sina analyser ta hänsyn till kriterierna för laglig begränsning enligt 
artikel 8 i Europakonventionen, såsom Europadomstolen tolkar dem. Det motsatta 
scenariot, där Europadomstolen kan hänvisa till villkoren för laglig begränsning en-
ligt stadgan, är också möjligt. I vilket fall som helst bör det tas i beaktande att det 
i Europakonventionen inte finns någon fullkomlig motsvarighet till stadgans artikel 8 
som handlar om skydd av personuppgifter, särskilt den registrerades rättigheter, de 
lagliga grunderna för behandling och tillsynav en oberoende myndighet. Vissa be-
ståndsdelar i stadgans artikel 8 kan grundas på Europadomstolens rättspraxis som 
utvecklats genom artikel 8 i Europakonventionen och har samband med konven-
tion 108 (82). Genom den kopplingen blir det en garanterad ömsesidig inspiration 
mellan EU-domstolen och Europadomstolen i frågor gällande dataskydd.

1.3. Samverkan med andra rättigheter och 
berättigade intressen

Viktiga punkter

• Rätten till dataskydd samverkar ofta med andra rättigheter, såsom yttrandefriheten 
och rätten att ta emot och sprida uppgifter.

• Denna samverkan är ofta ambivalent; det finns situationer där rätten till skydd av per-
sonuppgifter kolliderar med en viss annan rättighet, men det finns även situationer där 
rätten till skydd av personuppgifter ändamålsenligt säkerställer respekten för precis 
samma rättighet. Så är t.ex. fallet med yttrandefriheten, med tanke på att tystnads-
plikt är en del i rätten till skydd för privatlivet.

(81) Europeiska datatillsynsmannen (2017), Necessity Toolkit, Bryssel, 11 april 2017, s. 6.
(82) Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02), artikel 8.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0291
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:en:PDF
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• Behovet av att skydda andras rättigheter och friheter är ett av de kriterier 
som används för att bedöma den lagliga begränsningen av rätten till skydd av 
personuppgifter.

• När olika rättigheter är aktuella måste domstolarna göra en avvägning för att förena 
dem.

• I den allmänna dataskyddsförordningen krävs att medlemsstaterna förenar rätten till 
skydd av personuppgifter med yttrandefrihet och informationsfrihet.

• Medlemsstaterna kan även anta särskilda regler i sin nationella lagstiftning för att jäm-
ka samman rätten till skydd av personuppgifter med allmänhetens tillgång till allmän-
na handlingar och med tystnadsplikten.

Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; villkoren för laglig 
begränsning av den rätten har redan beskrivits i detalj ovan. Ett av kriterierna för 
lagliga begränsningar av rättigheter, som erkänns enligt både Europarådets och EU:s 
lagstiftning, är att intrång i dataskyddet är nödvändigt för att skydda andras rättig-
heter och friheter. När dataskyddet samverkar med andra rättigheter har både Euro-
padomstolen och EU-domstolen upprepade gånger slagit fast att det är nödvändigt 
att göra en avvägning med andra rättigheter när man tillämpar och tolkar artikel 8 
i Europakonventionen och artikel 8 i stadgan (83). Flera viktiga exempel ska nu få 
illustrera hur denna balans uppnås.

Utöver den avvägning som utförs av dessa domstolar kan staterna vid behov anta 
lagstiftning för att förena rätten till skydd av personuppgifter med andra rättigheter. 
Av den anledningen finns i den allmänna dataskyddsförordningen ett antal områden 
med möjlighet till nationella undantag.

När det gäller yttrandefriheten måste medlemsstaterna enligt förordningen, i sin 
lagstiftning, ”förena rätten till integritet i enlighet med denna förordning med ytt-
rande- och informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för journalistiska 
ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande” (84). Medlems-
staterna kan också anta lagar för att förena dataskyddet med allmänhetens rätt till 

(83) Europadomstolen, Von Hannover mot Tyskland (nr 2) (stora kammaren), nr 40660/08 och 60641/08, 
7 februari 2012, EU-domstolen, förenade målen C-468/10 och C-469/10, Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FECEMD) mot Administración del Estado, 24 november 2011, punkt 48, EU-domstolen, 
C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU (stora 
avdelningen), 29 januari 2008, punkt 68. 

(84) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 85.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109029
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-468/10&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-468/10&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-468/10&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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tillgång till allmänna handlingar och tystnadsplikt som en form av rätten till skydd för 
privatliv (85).

1.3.1. Yttrandefrihet
En av de rättigheter som samverkar mest markant med rätten till skydd av person-
uppgifter är rätten till yttrandefrihet.

Yttrandefriheten skyddas av artikel 11 i stadgan (”Yttrandefrihet och informations-
frihet”). Denna rättighet innefattar ”frihet att ta emot och sprida uppgifter och tan-
kar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”. 
Informationsfriheten, enligt både artikel 11 i stadgan och artikel 10 i Europakonven-
tionen, skyddar rätten inte bara att sprida utan även att ta emot uppgifter.

Begränsningar av yttrandefriheten måste överensstämma med de kriterier som fö-
reskrivs i artikel 52.1 i stadgan, som beskrivs ovan. Dessutom motsvarar artikel 11 
artikel 10 i Europakonventionen. I den mån stadgan innehåller rättigheter som mot-
svarar rättigheter som garanteras av Europakonventionen, ska dessa rättigheter, en-
ligt artikel 52.3 i stadgan, ”ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen”. 
De begränsningar som lagligen kan tillämpas på den rättighet som garanteras av 
artikel 11 i stadgan får därför inte gå längre än de som föreskrivs i artikel 10.2 i Eu-
ropakonventionen – d.v.s. de måste vara föreskrivna i lag och vara nödvändiga i ett 
demokratiskt samhälle ”till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter”. 
Sådana rättigheter omfattar framför allt rätten till skydd för privatliv och rätten till 
skydd av personuppgifter.

Förhållandet mellan skyddet av personuppgifter och yttrandefrihet styrs av arti-
kel 85 i den allmänna dataskyddsförordningen, som har rubriken ”Behandling och 
yttrande- och informationsfriheten”. Enligt den artikeln ska medlemsstaterna för-
ena rätten till skydd av personuppgifter med yttrande- och informationsfriheten. 
I synnerhet ska undantag och avvikelser från specifika kapitel i den allmänna data-
skyddsförordningen göras för behandling som sker för journalistiska ändamål eller 
för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande, i den mån det är nödvändigt för 
att förena rätten till integritet med yttrande- och informationsfriheten.

(85) Se not 84, artiklarna 86 och 90.
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Exempel: I målet Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi 
Oy och Satamedia Oy (86) ombads EU-domstolen att definiera förhållandet 
mellan dataskydd och pressfrihet (87). Domstolen undersökte hur ett före-
tag genom en sms-tjänst spridit skatteinformation om omkring 1,2 miljoner 
fysiska personer som lagligen erhållits från de finländska skattemyndig-
heterna. Den finländska datatillsynsmyndigheten hade utfärdat ett beslut 
där det krävdes att företaget skulle sluta sprida dessa uppgifter. Företaget 
bestred detta beslut i en nationell domstol, som begärde ett klargörande 
från EU-domstolen om hur dataskyddsdirektivet skulle tolkas. Framför allt 
måste EU-domstolen bestämma om behandling av personuppgifter, som 
skattemyndigheterna gjorde tillgängliga för att mobiltelefonanvändare skulle 
kunna ta emot skatteuppgifter om andra fysiska personer, ska ses som en 
verksamhet som endast utförs för journalistiska ändamål. Efter att ha dragit 
slutsatsen att företagets verksamhet utgjorde ”behandling av personuppgif-
ter” i den mening som avses i artikel 3.1 i dataskyddsdirektivet, analyserade 
EU-domstolen artikel 9 i direktivet (om behandling av personuppgifter och 
yttrandefriheten). Domstolen noterade först behovet av rätten till yttran-
defrihet i alla demokratiska samhällen och ansåg att begrepp i anslutning 
till denna frihet, såsom journalistik, borde tolkas brett. Den noterade sedan 
att undantag och begränsningar i rätten till skydd av personuppgifter ska 
tillämpas i den mån det är strikt nödvändigt, i syfte att nå balans mellan 
de två grundläggande rättigheterna. Under dessa omständigheter ansåg 
domstolen att sådan verksamhet som utfördes av de aktuella företagen 
rörande uppgifter från handlingar som är offentlig handling enligt nationell 
lagstiftning, kan klassificeras som ”journalistisk verksamhet” om syftet är att 
delge allmänheten information, åsikter eller idéer, oavsett vilket medium som 
används för att överföra dem. Domstolen beslutade också att dessa aktivite-
ter inte är begränsade till medieföretag och kan genomföras i vinstdrivande 
syfte. EU-domstolen lät emellertid den nationella domstolen avgöra huruvida 
detta var fallet med tanke på de särskilda omständigheterna i detta mål.

(86) EU-domstolen, C-73/07, Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy 
(stora avdelningen), 16 december 2008, punkterna 56, 61 och 62.

(87) Målet gällde tolkningen av dataskyddsdirektivets artikel 9 – numera ersatt med artikel 85 i den allmänna 
dataskyddsförordningen – som lydde på följande sätt: ”Medlemsstaterna skall med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller 
litterärt skapande besluta om undantag och avvikelser från bestämmelserna i detta kapitel, kapitel IV 
och kapitel VI endast om de är nödvändiga för att förena rätten till privatlivet med reglerna om 
yttrandefriheten.”

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-73/07&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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Samma mål prövades också av Europadomstolen, efter att den nationella 
domstolen beslutat, utifrån vägledningen från EU-domstolen, att tillsyns-
myndighetens åläggande att upphöra med publiceringen av all skatteinfor-
mation var ett berättigat intrång i företagets yttrandefrihet. Europadomsto-
len vidmakthöll detta synsätt (88). Den fann att även om det förelåg ett 
intrång i företagens rätt att sprida information, så var det intrånget i enlighet 
med lagen, eftersträvade ett legitimt mål och var nödvändigt i ett demo-
kratiskt samhälle.

Domstolen erinrade om de kriterier i rättspraxisen som bör vägleda natio-
nella myndigheter, och Europadomstolen själv, när yttrandefriheten vägs 
mot rätten till skydd för privatliv. När det handlar om politiska yttranden 
eller en debatt i en fråga av allmänt intresse finns det inte mycket utrymme 
för begränsning av rätten att ta emot och sprida information, då allmän-
heten har rätt att bli informerad, ”och detta är en väsentlig rättighet i ett 
demokratiskt samhälle” (89). Pressartiklar vars enda syfte är att tillfredsställa 
nyfikenheten hos en viss läsekrets med detaljer om en persons privatliv 
kan dock inte anses bidra till en debatt av allmänt intresse. Undantaget från 
dataskyddsreglerna för journalistiska syften är till för att journalister ska 
kunna få tillgång till, samla in och behandla uppgifter så att de kan utföra 
sin journalistiska verksamhet. Det fanns därför onekligen ett allmänintresse 
av att ge tillgång till, och låta de klagande företagen samla in och behandla, 
den aktuella stora mängden taxeringsuppgifter. Däremot fann domstolen 
att det inte fanns något allmänintresse av masspridning av sådana rådata 
i tidningarna, i oförändrad form och utan några kommenterande analyser. Ge-
nom taxeringsinformationen kan det ha blivit möjligt för nyfikna personer ur 
allmänheten att kategorisera privatpersoner efter deras ekonomiska status, 
och att tillgodose allmänhetens lystnad efter information om andras privatliv. 
Detta kunde inte ses som bidragande till en debatt av allmänintresse.

Exempel: I målet Google Spain (90) övervägde EU-domstolen om Google var 
skyldigt att ta bort inaktuell information om den klagandes ekonomiska 
svårigheter från sin sökresultatlista. När det gjordes en sökning med Googles 
sökmotor på den klagandes namn, kom det upp sökresultat med länkar till 

(88) Europadomstolen, Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy mot Finland (stora kammaren), 
nr 931/13, 27 juni 2017. 

(89) Se not 88, punkt 169. 
(90) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014, punkterna 81–83.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
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gamla tidningsartiklar där han omnämndes i samband med sina konkurs-
förfaranden. Den klagande ansåg att detta var ett intrång i hans rättigheter 
till skydd för privatliv och skydd av personuppgifter, eftersom förfarandena 
hade avslutats flera år tidigare, vilket gjorde sådana hänvisningar irrelevanta.

EU-domstolen klargjorde först att sökmotorer och sökresultat på internet 
som tillhandahåller personuppgifter kan ge en detaljerad profil av en enskild 
person. Mot bakgrund av ett allt mer digitaliserat samhälle är det, för att 
säkerställa dataskydd på hög nivå för enskilda personer, grundläggande att 
kräva att personuppgifter är korrekta och att offentliggörandet av dem inte 
går längre än vad som är nödvändigt, d.v.s. ge information till allmänheten. 
Sökmotorleverantören ska ”i egenskap av registeransvarig, inom ramen för 
sitt ansvar, sin behörighet och sina möjligheter säkerställa att behandlingen 
uppfyller kraven” i EU-lagstiftningen, för att de garantier som föreskrivs ska 
få full verkan. Detta innebär att rätten att få sina personuppgifter raderade 
när behandlingen inte längre är nödvändig eller har blivit inaktuell även 
innefattar sökmotorer, som befanns vara personuppgiftsansvariga, inte bara 
personuppgiftsbiträden (se avsnitt 2.3.1).

Vid sin prövning av om Google var tvunget att ta bort länkarna som gällde 
den klagande ansåg EU-domstolen att enskilda personer under vissa om-
ständigheter har rätt att få sina personuppgifter raderade från sökresultaten 
i en sökmotor på internet. Denna rättighet kan åberopas när information om 
en enskild person är felaktig, inadekvat, irrelevant eller för omfattande för 
syftena med uppgiftsbehandlingen. EU-domstolen erkände att denna rät-
tighet inte är absolut; den behöver vägas mot andra rättigheter, i synnerhet 
allmänhetens intresse och rätten att få tillgång till informationen. Vid varje 
begäran om radering krävs en bedömning från fall till fall för att hitta en 
balans mellan å ena sidan den registrerades grundläggande rättigheter till 
skydd av personuppgifter och privatliv, och å andra sidan alla internetanvän-
dares berättigade intressen. EU-domstolen gav vägledning om de faktorer 
som ska beaktas vid avvägningen. Karaktären på informationen i fråga är en 
särskilt viktig faktor. Om informationen är känslig för den enskilda personens 
privatliv, och det inte finns något allmänt intresse av att ha tillgång till infor-
mationen, går dataskyddet och privatlivet före allmänhetens rätt till tillgång. 
Om det å andra sidan tycks som att den registrerade är en offentlig person, 
eller att informationen är av sådant slag att allmänheten bör ha tillgång till 
den, så är det berättigat med intrång i de grundläggande rättigheterna till 
dataskydd och privatliv.
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Efter domen antog artikel 29-gruppen riktlinjer om genomförandet av 
EU-domstolens avgöranden. Riktlinjerna innehåller en lista över gemen-
samma kriterier som ska användas av tillsynsmyndigheterna när de hanterar 
klagomål gällande enskilda personers begäranden om radering och hjälpa 
dem i denna avvägning av rättigheter (91).

Rörande förenligheten mellan rätten till skydd av personuppgifter och rätten till ytt-
randefrihet har Europadomstolen utfärdat flera prejudikatbildande domar.

Exempel: I målet Axel Springer AG mot Tyskland (92) ansåg Europadomstolen 
att ett föreläggande som hindrade det klagande företaget från att publicera 
en artikel om arrestering och fällande dom mot en välkänd skådespelare ut-
gjorde en överträdelse av artikel 10 i Europakonventionen. Europadomstolen 
upprepade följande kriterier, som den hade fastställt i sin rättspraxis, för att 
väga rätten till yttrandefrihet mot rätten till skydd för privatlivet:

•  Om den händelse som den publicerade artikeln gällde var av allmänt 
intresse.

•  Om den berörda personen var en offentlig person.

•  Hur informationen erhållits och huruvida den var tillförlitlig.

Europadomstolen fann att arresteringen och den fällande domen mot skåde-
spelaren var ett offentligt rättsligt faktum och därför var av allmänt intresse, 
att skådespelaren var tillräckligt välkänd för att räknas som en offentlig 
person, samt att informationen hade tillhandahållits av den allmänna åkla-
garmyndigheten och att det inte var omtvistat mellan parterna om den 
var korrekt eller inte. Därför hade de publiceringsrestriktioner som ålagts 
företaget inte varit tillräckligt proportionerliga mot det legitima målet att 
skydda den klagandes privatliv. Domstolen drog slutsatsen att artikel 10 
i Europakonventionen hade överträtts.

(91) Artikel 29-gruppen (2014), Guidelines on the implementation of the CJEU judgment on “Google Spain 
and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, 
WP 225, Bryssel, 29 november 2014. 

(92) Europadomstolen, Axel Springer AG mot Tyskland (stora kammaren), nr 39954/08, 7 februari 2012, 
punkterna 90 och 91.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5gfPhvfLUAhWFaVAKHXiJD5UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2Fservlet%2FViewDocument%3Fid%3D1080&usg=AFQjCNFVXJCkfdoyAJBAOdMv3nyOyTachw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5gfPhvfLUAhWFaVAKHXiJD5UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2Fservlet%2FViewDocument%3Fid%3D1080&usg=AFQjCNFVXJCkfdoyAJBAOdMv3nyOyTachw
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109034%22]}
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Exempel: Målet Coudec och Hachette Filipacchi Associés mot Frankrike (93) 
gällde att en fransk veckotidning publicerat en intervju med Nicole Coste, 
som hävdade att furst Albert av Monaco är far till hennes son. I intervjun 
beskrevs även Costes relation med fursten, och hur han reagerat på barnets 
födelse, åtföljt av foton på fursten med barnet. Furst Albert väckte talan 
mot förlaget för kränkning av hans rätt till skydd för privatlivet. De franska 
domstolarna ansåg att publiceringen av artikeln hade orsakat furst Albert 
oåterkallelig skada och ålade förlaget att betala skadestånd och publicera 
detaljerna om domen på tidningens omslag.

Tidningens utgivare tog målet till Europadomstolen och hävdade att de 
franska domstolarnas dom utgjorde ett omotiverat intrång i deras rätt till 
yttrandefrihet. Europadomstolen var tvungen att väga furst Alberts rätt till 
skydd för privatlivet mot förlagets yttrandefrihet och allmänhetens rätt att 
få del av informationen. Nicole Costes rätt att dela med sig av sin historia 
till allmänheten och barnets intresse av att få föräldrarelationen officiellt 
fastställd var också viktiga överväganden.

Europadomstolen ansåg att publiceringen av intervjun utgjorde ett intrång 
i furstens privatliv och gick vidare till att granska huruvida det intrånget var 
nödvändigt. Domstolen menade att publiceringen gällde en offentlig person 
och en fråga av allmänt intresse, då medborgarna i Monaco hade ett intresse 
av att känna till existensen av ett barn till fursten, eftersom framtiden för en 
ärftlig monarki är ”nära sammanlänkad med förekomsten av tronarvingar” 
och därmed en fråga av intresse för allmänheten (94). Domstolen konsta-
terade också att Coste och hennes barn genom artikeln hade fått tillfälle 
att utöva sin rätt till yttrandefrihet. De inhemska domstolarna hade inte 
tagit vederbörlig hänsyn till de principer och kriterier som utvecklats genom 
Europadomstolens rättspraxis för att väga rätten till skydd för privatlivet 
mot rätten till yttrandefrihet. Domstolen drog slutsatsen att Frankrike hade 
överträtt artikel 10 i Europakonventionen.

I Europadomstolens rättspraxis är ett av de avgörande kriterierna rörande balansen 
mellan dessa rättigheter huruvida yttrandet i fråga bidrar till en debatt som är av 
allmänt intresse.

(93) Europadomstolen, Coudec och Hachette Filipacchi Associés mot Frankrike (stora kammaren), 
nr 40454/07, 10 november 2015. 

(94) Se not 93, punkterna 104–116. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158861%22]}
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Exempel: I målet Mosley mot Förenade kungariket (95) publicerade en na-
tionell veckotidning intima foton av den klagande, en välkänd person som 
därefter framgångsrikt inledde en civilrättslig talan mot förlaget och till-
dömdes skadestånd. Trots den ersättning han fick i pengar klagade han över 
att han fortfarande var offer för en överträdelse av hans rätt till privatliv, 
då han hade nekats möjligheten att ansöka om föreläggande innan fotona 
i fråga publicerades, på grund av att det inte fanns något juridiskt krav för 
tidningen att förhandsvarna om publiceringen.

Europadomstolen konstaterade att även om spridningen av detta material 
i allmänhet syftade till underhållning snarare än utbildning omfattades det 
utan tvekan av skyddet i artikel 10 i Europakonventionen, vilket skulle kunna 
få ge vika för kraven i artikel 8 i Europakonventionen när informationen var 
av privat och intim natur och det inte fanns något allmänintresse av publi-
ceringen. Särskild omsorg krävdes emellertid vid granskning av restriktioner 
som skulle kunna fungera som en form av censur före publicering. Med tanke 
på den avkylningseffekt som kravet på en anmälan i förväg skulle kunna ge 
upphov till, tveksamhet kring dess effektivitet och det stora utrymmet för 
skönsmässig bedömning på området drog Europadomstolen slutsatsen att 
något rättsligt bindande krav på anmälan i förväg inte krävdes enligt arti-
kel 8. Domstolen drog därför slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen 
inte hade överträtts.

Exempel: I målet Bohlen mot Tyskland (96) hade den klagande, en välkänd 
sångare och musikproducent, givit ut en självbiografisk bok och därefter 
tvingats att ta bort vissa delar efter domstolsavgöranden. Historien fick 
stor uppmärksamhet i nationella medier, och ett tobaksföretag startade en 
humoristisk reklamkampanj med hänvisningar till denna händelse, där den 
klagandes förnamn användes utan hans samtycke. Den klagande begärde 
utan framgång skadestånd från annonsföretaget och hävdade överträdelse 
av hans rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen. Europadomstolen 
upprepade de kriterier som vägleder avvägningen mellan rätten till skydd 
för privatliv och rätten till yttrandefrihet, och ansåg att artikel 8 inte hade 
överträtts. Den klagande var en offentlig person och reklamen anspelade 
inte på detaljer i hans privatliv, utan på en offentlig händelse som redan hade 

(95) Europadomstolen, Mosley mot Förenade kungariket, nr 48009/08, 10 maj 2011, punkterna 129 och 
130.

(96) Europadomstolen, Bohlen mot Tyskland, nr 53495/09, 19 februari 2015, punkterna 45–60. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104712
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152646
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uppmärksammats i medierna och varit en del av den offentliga debatten. 
Dessutom var reklamen av humoristiskt slag och innehöll inget nedvärde-
rande eller negativt om den klagande.

Exempel: I målet Biriuk mot Litauen (97) hävdade den klagande inför Europa-
domstolen att Litauen inte hade fullgjort sin skyldighet att säkerställa respekt 
för hennes rätt till privatliv, eftersom hon trots att en stor tidning allvarligt 
hade kränkt hennes privatliv fick endast en löjligt liten summa i materiellt 
skadestånd av de nationella domstolarna som prövade målet. När de natio-
nella domstolarna tilldelade det ideella skadeståndet hade de tillämpat den 
nationella lagstiftningens bestämmelser om tillhandahållande av information 
till allmänheten, där det tillämpades ett lågt tak på ersättningen för ideell 
skada till följd av mediernas olagliga spridning av information om en persons 
privatliv till allmänheten. Målet inleddes på grund av att Litauens största 
dagstidning hade publicerat en förstasidesartikel om att den klagande var 
hivpositiv. I artikeln kritiserades också den klagandes beteende och hennes 
moraliska principer.

Europadomstolen påminde om att skydd för personuppgifter, inte minst med-
icinska uppgifter, enligt Europakonventionen är av grundläggande betydelse 
för rätten till skydd för privatlivet. Konfidentialitet för sjukvårdsuppgifter 
är särskilt viktigt, eftersom utlämning av medicinska uppgifter (i detta fall 
den klagandes hivstatus) dramatiskt kan påverka en persons privatliv och 
familjeliv, hans eller hennes arbetssituation och inkludering i samhället. 
Domstolen såg det som särskilt anmärkningsvärt att sjukhusets personal, 
enligt rapporten i tidningen, hade lämnat information om den klagandes 
hivstatus, vilket uppenbart stred mot deras tystnadsplikt. Det rörde sig alltså 
inte om något berättigat intrång i den klagandes rätt till privatliv.

Artikeln hade publicerats av pressen, och yttrandefrihet är också en grund-
läggande rättighet enligt Europakonventionen. När domstolen undersökte 
om förekomsten av ett allmänintresse motiverade publiceringen av detta 
slags information om den klagande, fann den dock att huvudsyftet med 
publiceringen var att öka tidningens försäljning genom att tillfredsställa lä-
sarnas nyfikenhet. Ett sådant syfte kunde inte bedömas som bidragande till 
någon debatt av allmänt intresse för samhället. Eftersom detta var ett fall av 
”skändligt missbruk av pressfriheten”, innebar de allvarliga begränsningarna 

(97) Europadomstolen, Biriuk mot Litauen, nr 23373/03, 25 november 2008.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89827
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i gottgörandet av skadan och den låga summa i ideellt skadestånd som 
föreskrevs enligt nationell lagstiftning att Litauen inte hade fullgjort sin ut-
tryckliga skyldighet att skydda den klagandes rätt till privatliv. Domstolen 
fann att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

Rätten till yttrandefrihet och rätten till skydd av personuppgifter står inte alltid i kon-
flikt med varandra. Det finns fall då yttrandefriheten garanteras just genom det än-
damålsenliga skyddet av personuppgifter.

Exempel: I målet Tele2 Sverige slog EU-domstolen fast att det intrång som 
orsakades av direktiv 2006/24/EG (datalagringsdirektivet) i de grundläg-
gande rättigheterna som fastställs i artiklarna 7 och 8 i stadgan var ”långt-
gående och det måste anses som synnerligen allvarligt. Dessutom kan den 
omständigheten att lagringen av uppgifterna och den senare användningen 
av dem sker utan att abonnenten eller den registrerade användaren är un-
derrättad om detta ge de berörda personerna en känsla av att deras privatliv 
står under ständig övervakning”. EU-domstolen fann också att den generella 
lagringen av trafik- och platsdata kunde ha inverkan på användningen av 
elektronisk kommunikation och ”följaktligen på användarnas utövande av 
sin i artikel 11 i stadgan garanterade yttrandefrihet” (98). Genom att det 
i dataskyddsreglerna krävs stränga skyddsåtgärder för att datalagring inte 
ska utföras på ett generellt sätt, bidrar reglerna i slutändan till utövandet 
av yttrandefrihet.

Beträffande rätten att ta emot information, som också den utgör en del av yttran-
defriheten, blir betydelsen av statlig öppenhet för att ett demokratiskt samhälle ska 
fungera allt mer uppenbar. Öppenhet är ett mål av allmänt intresse som därmed kan 
berättiga ett intrång i rätten till dataskydd, om det är nödvändigt och proportioner-
ligt, såsom förklaras i avsnitt 1.2. Under de senaste två årtiondena har därför rätten 
att få tillgång till handlingar som innehas av offentliga myndigheter erkänts som en 
viktig rättighet för alla EU-medborgare och alla fysiska eller juridiska personer som 
är bosatta i eller har sitt säte i en medlemsstat.

(98) EU-domstolen, förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen 
och Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson m.fl. (stora avdelningen), 
21 december 2016, punkterna 37 och 101, EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, 
Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och 
Kärntner Landesregierung m.fl. (stora avdelningen), 8 april 2014, punkt 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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Enligt Europarådets lagstiftning kan hänvisning ske till principerna i rekommenda-
tionen om tillgång till offentliga handlingar, som inspirerade dem som utarbetade 
konventionen om tillgång till offentliga handlingar (konvention 205) (99).

Inom EU-rätten garanteras rätten till tillgång till handlingar av förordning (EG) 
nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kom-
missionens handlingar (förordningen om tillgång till handlingar) (100). Genom arti-
kel 42 i stadgan och artikel 15.3 i EUF-fördraget har denna rätt till tillgång utvidgats 
till ”tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av 
medium”.

Denna rättighet kan strida mot rätten till skydd av personuppgifter om tillgång till 
en handling skulle innebära att andras personuppgifter avslöjas. I artikel 86 i den 
allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs tydligt att personuppgifter i allmänna 
handlingar som förvaras av offentliga myndigheter och organ får lämnas ut av den 
berörda myndigheten eller organet i enlighet med unionsrätten (101) eller en med-
lemsstats nationella rätt, för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång 
till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med 
förordningen.

Begäran om tillgång till handlingar eller information som innehas av offentliga myn-
digheter kan därför behöva vägas mot rätten till skydd av personuppgifter för per-
soner vars uppgifter finns i de begärda handlingarna.

Exempel: I målet Volker und Markus Schecke och Hartmut Eifert mot Land 
Hessen (102) skulle EU-domstolen bedöma proportionaliteten i offentliggö-
randet, såsom EU-lagstiftningen krävde, av namnen på mottagarna av EU:s 
jordbrukssubventioner och de belopp de erhöll. Syftet med offentliggörandet 

(99) Europarådet, ministerkommittén (2002), rekommendation R (81) 19 och rekommendation R (2002)2 
till medlemsstaterna om tillgång till officiella handlingar, 21 februari 2002, Europarådets konvention om 
tillgång till officiella handlingar, CETS nr 205, 18 juni 2009. Konventionen har ännu inte trätt i kraft.

(100) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 145). 

(101) Artikel 42 i stadgan, artikel 15.3 i EUF-fördraget och förordning (EG) nr 1049/2009.
(102) EU-domstolen, förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut 

Eifert mot Land Hessen (stora avdelningen), 9 november 2010, punkterna 47–52, 58, 66–67, 75, 86 och 
92.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-92/09&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-92/09&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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var att öka öppenheten och bidra till offentlig kontroll av att offentliga medel 
används på lämpligt sätt av förvaltningen. Åtskilliga stödmottagare ifråga-
satte proportionaliteten i detta offentliggörande.

EU-domstolen noterade att rätten till uppgiftsskydd inte är absolut, hävdade 
att publiceringen på en webbplats av uppgifter som namngav mottagarna av 
två fonder för jordbruksstöd och det exakta beloppet utgör intrång i deras 
privatliv i allmänhet och i deras skydd av personuppgifterna i synnerhet.

EU-domstolen fann att denna konflikt med artiklarna 7 och 8 i stadgan fö-
reskrevs i lagen och uppfyllde en målsättning med allmänt intresse som 
erkänns av EU, nämligen bland annat förbättrad öppenhet när det gäller 
användningen av EU-medel. EU-domstolen ansåg emellertid att offentlig-
görandet av namnen på fysiska personer som mottar EU:s jordbruksstöd 
från dessa två fonder och det exakta belopp som erhållits utgjorde en opro-
portionerlig åtgärd och inte var berättigad med beaktande av artikel 52.1 
i stadgan. Domstolen erkände att det i ett demokratiskt samhälle är viktigt 
att hålla skattebetalarna informerade om hur offentliga medel används. Men 
”öppenhet har dock inget automatiskt företräde framför rätten till skydd för 
personuppgifter” (103), och därför var EU-institutionerna skyldiga att väga 
unionens intresse av öppenhet mot den begränsning av utövandet av rät-
tigheterna till privatliv och skydd av personuppgifter som stödmottagarna 
drabbades av till följd av offentliggörandet.

EU-domstolen ansåg att EU-institutionerna inte ordentligt hade utfört den-
na avvägning, eftersom det var möjligt att tänka sig åtgärder som mindre 
negativt skulle påverka de enskilda personernas grundläggande rättigheter, 
samtidigt som de fortfarande ändamålsenligt skulle bidra till det öppenhets-
mål som eftersträvades genom offentliggörandet. I stället för ett allmänt 
offentliggörande som berörde samtliga stödmottagare, med uppgifter om 
deras namn och de exakta belopp som var och en av dem fått, kunde det 
t.ex. ha gjorts en åtskillnad utifrån relevanta kriterier som under vilka peri-
oder dessa personer hade fått stödet, hur ofta de fått det eller dess belopp 
och karaktär (104). EU-domstolen fastställde därför att EU-lagstiftningen om 
offentliggörande av information om mottagarna av jordbruksstöd delvis 
var ogiltig.

(103) Se not 102, punkt 85. 
(104) Se not 102, punkt 89. 
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Exempel: I målet Rechnungshof mot Österreichischer Rundfunk m.fl. (105) 
granskade EU-domstolen hur förenlig viss österrikisk lagstiftning var med 
EU:s dataskyddslagstiftning. Lagstiftningen krävde att ett statligt organ 
samlade in och överförde uppgifter om inkomster i syfte att offentliggöra 
namn och inkomst för anställda hos olika offentliga organ i en årsrapport 
som gjordes tillgänglig för allmänheten. Vissa personer vägrade meddela 
sina uppgifter med dataskyddet som grund.

I sitt förslag till avgörande byggde EU-domstolen på skyddet av grundläg-
gande rättigheter som en allmän princip i EU-lagstiftningen och på artikel 8 
i Europakonventionen, och påminde om att stadgan inte var bindande vid 
detta tillfälle. Domstolen ansåg att insamling av uppgifter om en enskild 
persons yrkesinkomst, och i synnerhet förmedling av den till tredje parter, 
ligger inom tillämpningsområdet för rätten till skydd för privatliv, och utgör 
ett intrång i denna rätt. Intrånget kunde vara berättigat om det hade gjorts 
enligt lagen, följt ett berättigat mål och varit nödvändigt i ett demokratiskt 
samhälle för att uppnå det målet. EU-domstolen noterade att den österrikiska 
lagstiftningen följde ett berättigat mål, då dess syfte var att hålla offentlig-
anställdas löner inom rimliga gränser – ett övervägande som också har att 
göra med landets ekonomi. Österrikes intresse av att säkerställa att offentliga 
medel används på bästa sätt måste dock vägas mot hur allvarligt intrånget 
var i de berörda personernas rätt till skydd för sitt privatliv.

EU-domstolen lät den nationella domstolen fastställa huruvida offentliggö-
randet av uppgifterna om enskilda personers inkomster var nödvändigt och 
proportionerligt mot målet för lagstiftningen, men uppmanade samtidigt den 
nationella domstolen att granska om ett sådant mål inte kunde ha uppnåtts 
lika ändamålsenligt på sätt som innebar ett mindre intrång. Ett exempel 
skulle vara att överföra personuppgifterna endast till de statliga kontrollin-
stanserna och inte till allmänheten.

I senare mål blev det uppenbart att avvägningen mellan dataskydd och tillgång till 
handlingar kräver en detaljerad analys från fall till fall. Ingen av rättigheterna kan 
automatiskt åsidosätta den andra. EU-domstolen fick tillfälle att tolka rätten till till-
gång till handlingar innehållande personuppgifter i två mål.

(105) EU-domstolen, förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/09, Rechnungshof mot Österreichischer 
Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm och Joseph Lauermann mot Österreichischer Rundfunk, 
20 maj 2003. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0465
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Exempel: I målet Europeiska kommissionen mot Bavarian Lager (106) fast-
ställde EU-domstolen omfattningen av skyddet av personuppgifter i sam-
band med tillgång till EU-institutionernas handlingar och förhållandet mellan 
förordning (EG) nr 1049/2001 (förordningen om tillgång till handlingar) och 
förordning (EG) nr 45/2001 (dataskyddsförordningen). Bavarian Lager, som 
etablerades 1992, importerar buteljerat tyskt öl till Förenade kungariket, 
huvudsakligen till pubar och barer. De stötte emellertid på svårigheter ef-
tersom den brittiska lagstiftningen i praktiken gynnade nationella produkter. 
Som svar på Bavarian Lagers klagomål beslutade kommissionen att inleda 
ett förfarande mot Förenade kungariket för att landet hade underlåtit att 
fullgöra sina skyldigheter, vilket ledde till att de ändrade de omdiskuterade 
bestämmelserna och anpassade dem till EU-lagstiftningen. Bavarian Lager 
bad då kommissionen bland annat om en kopia på protokollet från ett möte 
som representanter för kommissionen, de brittiska myndigheterna och Con-
fédération des Brasseurs du Marché Commun (CBMC) hade deltagit i. Kom-
missionen gick med på att lämna ut vissa handlingar rörande mötet, men 
strök fem namn som återfanns i protokollet, då två personer uttryckligen 
hade invänt mot att deras identitet skulle avslöjas och kommissionen inte 
lyckats få kontakt med de övriga tre. Genom beslut av den 18 mars 2014 av-
visade kommissionen en ny ansökan från Bavarian Lager om att få tillgång till 
det fullständiga protokollet från mötet, och hänvisade bland annat till skyddet 
av dessa personers privatliv, enligt garantierna i dataskyddsförordningen.

Eftersom Bavarian Lager inte var nöjt med denna ståndpunkt vände sig 
företaget till förstainstansrätten. Den domstolen upphävde kommissionens 
beslut genom sin dom av den 8 november 2007 (mål T-194/04, The Bavarian 
Lager Co. Ltd mot Europeiska kommissionen), där den fann att enbart angi-
vande av namnen på personerna i fråga i förteckningen över personer som 
deltagit i mötet för det organ de representerade inte undergrävde privatlivet 
och utsatte inte dessa personers privatliv för någon fara.

Efter en uppmaning från kommissionen upphävde EU-domstolen förstain-
stansrättens dom. EU-domstolen ansåg att det i förordningen om tillgång 
till handlingar föreskrivs ”en särreglering som stärker skyddet av personer 
vars personuppgifter i förekommande fall kan komma att lämnas ut till all-
mänheten”. När någon i en begäran baserad på förordningen om tillgång till 

(106) EU-domstolen, C-28/08 P, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd (stora avdelningen), 
29 juni 2010.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-28/08 P&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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handlingar därmed försöker få tillgång till handlingar, inbegripet personupp-
gifter, blir enligt EU-domstolen bestämmelserna i dataskyddsförordningen 
tillämpliga i sin helhet. EU-domstolen drog då slutsatsen att kommissionen 
var i sin fulla rätt att avvisa ansökan om tillgång till det fullständiga pro-
tokollet från mötet i oktober 1996. I avsaknad av samtycke från de fem 
mötesdeltagarna fullgjorde kommissionen sin skyldighet till öppenhet till-
räckligt genom att lämna ut en version av handlingen i fråga där namnen 
strukits över.

EU-domstolen anser dessutom att ”eftersom Bavarian Lager inte har lämnat 
någon uttrycklig och legitim motivering och inte heller anfört något över-
tygande argument som visar att en överföring av dessa personuppgifter är 
nödvändig, har kommissionen inte kunnat göra en avvägning mellan de be-
rörda parternas respektive intressen. Kommissionen kunde inte heller kont-
rollera att det saknades skäl att anta att en överföring skulle kunna skada 
de registrerades legitima intressen”, såsom krävs i dataskyddsförordningen.

Exempel: I målet Client Earth och PAN Europe mot Efsa (107) prövade EU-dom-
stolen om beslutet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(Efsa) att neka de klagande fullständig tillgång till handlingar var nödvändigt 
för att skydda rätten till privatliv och skydd av uppgifter för de personer som 
handlingarna åsyftade. Handlingarna gällde ett utkast till vägledningsrapport 
som tagits fram av en arbetsgrupp inom Efsa i samarbete med utomstående 
sakkunniga, om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Ursprung-
ligen beviljade Efsa de klagande delvis tillgång, men nekade tillgång till vissa 
arbetsversioner av utkastet till vägledningsdokument. Därefter beviljade man 
tillgång till den utkastversion som innehöll de utomstående sakkunnigas 
individuella kommentarer. Man redigerade dock de sakkunnigas namn, och 
åberopade då artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 45/2001 om EU:s institutio-
ners och organs behandling av personuppgifter och behovet av att skydda 
de utomstående sakkunnigas privatliv. I första instansen vidmakthöll EU:s 
tribunal Efsas beslut.

Efter de klagandes överklagan upphävde EU-domstolen första instansrät-
tens dom. Domstolen drog slutsatsen att överföringen av personuppgifterna 
i detta fall var nödvändig för att säkra opartiskheten hos var och en av de 

(107) EU-domstolen, C-615/13P, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska kommissionen, 16 juli 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA0615&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA0615&from=EN
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utomstående sakkunniga när de utförde sina uppgifter som vetenskapliga 
medarbetare och säkerställa att beslutsprocessen inom Efsa förblir öppen. 
Enligt EU-domstolen specificerade inte Efsa på vilket sätt det skulle vara till 
skada för deras legitima intressen om namnen avslöjades på de utomstå-
ende sakkunniga som hade gjort särskilda kommentarer om utkastet till 
vägledningsdokument. Ett allmänt argument om att utlämning sannolikt 
undergräver privatlivet är inte tillräckligt om det inte stöds av bevisning 
som är specifik för varje fall.

Enligt dessa domar behövs det en specifik och berättigad anledning till intrång 
i rätten till skydd av personuppgifter när det gäller tillgång till handlingar. Rätt-
en till tillgång till handlingar kan inte automatiskt åsidosätta rätten till skydd av 
personuppgifter (108).

Detta synsätt liknar Europadomstolens angående privatliv och tillgång till handlingar, 
vilket visas av följande dom. I domen Magyar Helsinki slog Europadomstolen fast att 
artikel 10 inte gav den enskilda personen rätt till tillgång till information som innehas 
av en offentlig myndighet, och den statliga förvaltningen var inte heller skyldig att 
sprida sådan information till den enskilda personen. Dock skulle en sådan rättighet 
eller skyldighet kunna uppkomma – främst när utlämning av informationen åläggs 
genom ett domstolsavgörande som har vunnit laga kraft, och i andra hand när till-
gång till informationen bidrar till att en enskild person kan utöva sin rätt till yttrande-
frihet, i synnerhet friheten att ta emot och sprida information, och nekande av detta 
skulle innebära ett intrång i den rätten (109). Om och i vilken omfattning nekad till-
gång till information utgör ett intrång i en klagandes yttrandefrihet måste bedömas 
i varje enskilt fall och mot bakgrund av de särskilda omständigheterna, däribland i) 
syftet med begäran om informationen, ii) karaktären på informationen som efter-
söks, iii) den klagandes roll, och iv) om informationen var färdigställd och tillgänglig.

Exempel: I målet Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern (110) begärde den 
klagande, en icke-statlig människorättsorganisation, ut information från 
polisen om arbetet som utförs av försvarare ex officio, för att göra en studie 
om hur systemet för offentligt försvar fungerar i Ungern. Polisen vägrade 

(108) Se emellertid de detaljerade övervägandena i Europeiska datatillsynsmannen (2011), Public access to 
documents containing personal data after the Bavarian Lager ruling, Bryssel, 24 mars 2011.

(109) Europadomstolen, Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern (stora kammaren), nr 18030/11, 
8 november 2016, punkt 148. 

(110) Se not 109, punkterna 181, 187–200.

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167828
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lämna ut informationen med argumentet att det utgjorde personuppgifter 
som inte fick röjas. Europadomstolen tillämpade kriterierna ovan och ansåg 
att det hade skett ett intrång i en rättighet som skyddas enligt artikel 10. 
Mer exakt ville den klagande utöva rätten att sprida information i en fråga 
av allmänt intresse och hade sökt tillgång till informationen i det syftet, 
och informationen var nödvändig för att den klagande skulle kunna utöva 
sin yttrandefrihet. Informationen om utnämningen av offentliga försvarare 
var av intresse för allmänheten. Det fanns ingen anledning att tvivla på att 
undersökningen i fråga innehöll information som den klagande åtog sig att 
sprida till allmänheten och som allmänheten hade rätt att ta emot. Dom-
stolen var därför övertygad om att tillgång till den begärda informationen 
var nödvändig för att den klagande skulle fullfölja uppgiften. Slutligen var 
informationen färdigställd och tillgänglig.

Europadomstolen drog slutsatsen att nekad tillgång till information i detta 
fall hade försämrat själva det väsentliga i friheten att ta emot information. 
Domstolen drog denna slutsats efter att ha granskat i synnerhet syftet med 
den begärda informationen och hur det bidrog till en viktig offentlig debatt, 
karaktären på den eftersökta informationen och om den hade ett allmänin-
tresse samt den roll som den klagande i målet spelade i samhället.

I sitt resonemang konstaterade domstolen att den studie som utförts av den 
icke-statliga organisationen berörde rättskipningen och rätten till en rättvis 
rättegång, som är en rättighet av mycket stor betydelse enligt Europakon-
ventionen. Eftersom den begärda informationen inte innefattade uppgifter 
utanför den offentliga sfären skulle de berörda registrerades (de offentliga 
försvararna ex officio) rätt till privatliv inte ha äventyrats om polisen hade 
gett den klagande tillgång till informationen. Den information som begär-
des av den klagande var av statistiskt slag och gällde antalet gånger som 
försvararna ex officio hade utsetts att representera svarande i offentliga 
brottmålsförfaranden.

Med tanke på att studien syftade till att bidra till en viktig debatt i en frå-
ga av allmänt intresse, borde enligt domstolen alla begränsningar av den 
icke-statliga organisationens föreslagna offentliggörande ha underställts 
noggrann granskning. Den aktuella informationen var av allmänt intresse, 
då sådant intresse omfattar ”frågor som kan ge upphov till avsevärd kon-
trovers, som gäller en viktig samhällsfråga eller som involverar ett problem 
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som allmänheten skulle ha intresse av att bli informerad om” (111). En dis-
kussion om rättsskipning och rättvisa rättegångar, vilket var ämnet för den 
klagandes studie, skulle alltså helt klart utgöra allmänintresse. Genom att 
väga de olika aktuella rättigheterna mot varandra och med tillämpning av 
proportionalitetsprincipen, ansåg Europadomstolen att det hade skett en 
oberättigad överträdelse av den klagandes rättigheter enligt artikel 10 
i Europakonventionen.

1.3.2. Tystnadsplikt
Enligt nationell lagstiftning kan viss kommunikation vara underställd kravet på tyst-
nadsplikt. Tystnadsplikt kan ses som en särskild etisk plikt som medför en rättslig 
förpliktelse som ingår i vissa yrken och uppgifter, vilka bygger på förtroende och 
tillit. Personer och institutioner som utför dessa uppgifter har en skyldighet att inte 
avslöja konfidentiell information som de tar emot i samband med att de fullgör sina 
arbetsuppgifter. Tystnadsplikt gäller i synnerhet för sjukvårdsyrket och förtrolig 
kommunikation mellan advokat och klient, och många jurisdiktioner erkänner ock-
så ett krav på tystnadsplikt i finanssektorn. Tystnadsplikt är inte en grundläggan-
de rättighet, utan den är skyddad som en form av rätten till skydd för privatlivet. 
Exempelvis har EU-domstolen beslutat att det i vissa fall ”kan vara nödvändigt att 
förbjuda att vissa uppgifter som anses konfidentiella lämnas ut för att bevara ett fö-
retags grundläggande rätt till respekt för privatlivet som stadgas i artikel 8 i Europe-
iska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna […] och i artikel 7 i stadgan” (112). Europadomstolen har också fått besluta 
huruvida begränsningar av tystnadsplikten utgör en överträdelse av artikel 8 i Euro-
pakonventionen, såsom visas i exemplen.

Exempel: I målet Pruteanu mot Rumänien (113) agerade den klagande som ad-
vokat för ett kommersiellt företag, som hade förbjudits att utföra banktrans-
aktioner efter påståenden om bedrägeri. Under utredningen av fallet gav de 
rumänska domstolarna tillstånd till åklagarmyndigheterna att avlyssna och 
spela in en företagspartners telefonsamtal under en viss period. I inspel-
ningarna och avlyssningarna ingick hans kommunikation med advokaten.

(111) Se not 109, punkt 156. 
(112) EU-domstolen, mål T-462/12 R, Pilkington Group Ltd mot Europeiska kommissionen, beslut meddelat av 

tribunalens ordförande, 11 mars 2013, punkt 44. 
(113) Europadomstolen, Pruteanu mot Rumänien, nr 30181/05, 3 februari 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012TO0462
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
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Pruteanu hävdade att detta utgjorde ett intrång i hans rätt till skydd för hans 
privatliv och korrespondens. I sin dom uppmärksammade Europadomsto-
len vad en advokats förhållande till sin klient har för status och betydelse. 
Att avlyssna en advokats samtal med sin klient var utan tvivel ett intrång 
i tystnadsplikten, som utgjorde grunden i relationen mellan dessa två per-
soner. I ett sådant fall kunde advokaten även klaga över intrång i hans rätt 
till skydd för privatliv och korrespondens. EU-domstolen ansåg att artikel 8 
i Europakonventionen hade överträtts.

Exempel: I målet Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova mot Portugal (114) vägrade 
den klagande, en advokat, att lämna ut sina personliga bankkontoutdrag 
till skattemyndigheterna med tystnadsplikt och banksekretess som grund. 
Åklagarmyndigheten inledde en utredning om skattebedrägeri, och begärde 
tillstånd till att tystnadsplikten skulle upphävas. De nationella domstolarna 
beslutade att tystnadsplikten och banksekretessreglerna skulle upphävas, 
då de fann att allmänintresset skulle gå före den klagandes privata intressen.

När målet nådde Europadomstolen ansåg den att tillgången till den klagandes 
bankkontoutdrag utgjorde ett intrång i hennes rätt till respekt för tystnads-
plikten, vilken omfattas av privatlivet. Intrånget hade en rättslig grund då det 
byggde på lagen om straffrättsliga förfaranden och tjänade ett legitimt mål. 
När Europadomstolen granskade intrångets nödvändighet och proportiona-
litet påpekade den dock att förfarandena för att häva sekretessen utfördes 
utan den klagandes deltagande eller kännedom. Den klagande kunde alltså 
inte inkomma med sina argument. Dessutom hade inte advokatsamfundet 
rådfrågats, trots att det föreskrevs i den inhemska lagstiftningen att så ska 
vara fallet vid detta slags förfaranden. Slutligen hade inte den klagande möj-
lighet att ändamålsenligt överklaga hävandet av sekretessen, och hade inte 
heller något rättsmedel att överklaga åtgärden med. På grund av bristen på 
förfarandegarantier och verklig domstolskontroll över åtgärden varigenom 
tystnadsplikten upphävdes, drog Europadomstolen slutsatsen att artikel 8 
i Europakonventionen hade överträtts.

Samverkan mellan tystnadsplikt och dataskydd är ofta ambivalent. Å ena si-
dan bidrar dataskyddsregler och skyddsåtgärder som är fastställda i lagstiftning-
en till att säkerställa tystnadsplikten. Exempelvis är de regler där det krävs att 

(114) Europadomstolen, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova mot Portugal, nr 69436/10, 1 december 2015. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158949
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personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inför kraftfulla datasäkerhets-
åtgärder bl.a. till för att förebygga att sekretessen går förlorad för personuppgifter 
som skyddas av tystnadsplikt. Dessutom möjliggör EU:s allmänna dataskyddsför-
ordning behandling av hälsouppgifter, som utgör särskilda kategorier av personupp-
gifter som förtjänar särskilt skydd, men detta är under förutsättning att det finns 
lämpliga och särskilda åtgärder för att skydda registrerades rättigheter, i synnerhet 
tystnadsplikt (115).

Å andra sidan kan skyldigheter till tystnadsplikt som åläggs personuppgiftsansva-
riga och personuppgiftsbiträden för vissa personuppgifter begränsa de registrera-
des rättigheter, främst rätten att ta emot information. Även om den allmänna da-
taskyddsförordningen innehåller en omfattande förteckning med information som 
i princip ska tillhandahållas den registrerade när personuppgifter inte har erhållits 
från honom eller henne, gäller inte detta utlämningskrav när personuppgifterna 
måste förbli konfidentiella artiklarna på grund av att tystnadsplikt krävs antingen 
i nationell rätt eller EU-rätten (116).

I den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs möjligheten för medlemsstaterna 
att i lag anta särskilda regler för att skydda yrkesmässig eller annan motsvarande 
tystnadsplikt och förena rätten till skydd av personuppgifter med kravet på yrkes-
mässig tystnadsplikt (117).

I förordningen föreskrivs det att medlemsstaterna kan anta särskilda regler för till-
synsmyndigheternas befogenheter när det gäller personuppgiftsansvariga eller per-
sonuppgiftsbiträden som är belagda med tystnadsplikt. Dessa särskilda regler gäller 
befogenheten att få tillgång till en personuppgiftsansvarigs eller ett personuppgifts-
biträdes lokaler, dess utrustning för uppgiftsbehandling eller de personuppgifter 
som innehas, när sådana personuppgifter har mottagits under en verksamhet som 
omfattas av tystnadsplikten. De tillsynsmyndigheter som är anförtrodda dataskydd 
måste därmed respektera den yrkesmässiga tystnadsplikt som personuppgiftsan-
svariga och personuppgiftsbiträden är bundna av. Dessutom är tillsynsmyndigheter-
nas ledamöter själva underställda en yrkesmässig tystnadsplikt under och efter sin 
tjänstgöring. När ledamöter och personal på tillsynsmyndigheter utför sina uppgifter 
kan de få kännedom om konfidentiell information. I artikel 54.2 i förordningen anges 
det tydligt att de har tystnadsplikt när det gäller sådan konfidentiell information.

(115) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.2 h och 9.3. 
(116) Se not 115, artikel 14.5 d. 
(117) Se not, skäl 164 och artikel 90. 
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Det krävs i dataskyddsförordningen att medlemsstaterna meddelar kommissionen 
om de bestämmelser de antar för att sammanjämka dataskyddet och de principer 
som fastställs i förordningen med tystnadsplikten.

1.3.3. Religions- och trosfrihet
Religions- och trosfriheten skyddas i artikel 9 i Europakonventionen (tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet) och i artikel 10 i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Personuppgifter som avslöjar religiösa eller filosofiska uppfattningar 
anses vara ”känsliga uppgifter” i både EU:s och Europarådets lagstiftning, och be-
handlingen och användningen av dem är underställda ett utökat skydd.

Exempel: Den klagande i målet Sinan Işık mot Turkiet (118) var medlem i den 
religiösa gruppen aleviterna, vars tro är influerad av sufism och andra fö-
rislamiska trosuppfattningar och av vissa forskare anses vara en separat 
religion och av andra som en del av religionen islam. Den klagande beklagade 
sig över att hans identitetskort mot hans önskan innehöll en ruta där hans 
religion angavs vara ”islam” i stället för ”alevism”. De inhemska domstolar-
na avslog hans begäran om att ändra uppgiften till ”alevism” av skälet att 
det ordet betecknade en undergrupp till islam och inte en separat religion. 
Han ingav därför ett klagomål till Europadomstolen om att han hade blivit 
tvungen att uppge sin tro utan samtycke, eftersom det var obligatoriskt att 
ange en persons religion på identitetskortet, och att detta kränkte hans rätt 
till religions- och samvetsfrihet, i synnerhet med tanke på att beteckningen 
”islam” på hans identitetskort var felaktig.

Europadomstolen upprepade att religionsfrihet medför frihet för en person 
att utöva sin religion i gemenskap med andra, offentligt och inom kretsar av 
personer som delar samma tro, men även ensam och enskilt. Den inhemska 
lagstiftning som gällde vid detta tillfälle gjorde det obligatoriskt för enskilda 
personer att bära ett identitetskort, en handling som måste visas upp på 
begäran från vilka offentliga myndigheter eller privata företag som helst, 
och som angav religion. En sådan skyldighet innebar att det inte erkändes 
att rätten att utöva sin religion även medförde motsatsen, d.v.s. rätten att 
inte vara tvungen att röja sina övertygelser. Regeringen menade att den 
nationella lagstiftningen hade ändrats så att enskilda personer kunde begära 

(118) Europadomstolen, Sinan Işık mot Turkiet, nr 21924/05, 2 februari 2010. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97087
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att rutan för religion på deras identitetskort lämnades tom, men domstolen 
ansåg att det räcker att bara behöva begära att religionsuppgiften utelämnas 
för att det ska bli ett avslöjande av information om attityder till religion. När 
identitetskort har en ruta för religion ger det dessutom särskilda signaler 
att lämna den rutan tom, eftersom innehavare av ett identitetskort utan 
information om religion utmärker sig jämfört med dem som har ett kort som 
anger deras trosuppfattningar. Europadomstolen drog slutsatsen att den 
inhemska lagstiftningen bröt mot artikel 9 i Europakonventionen.

Kyrkors och religiösa samfunds eller gemenskapers verksamhet kan dock kräva att 
medlemmarnas personuppgifter behandlas, så att det ska gå att kommunicera och 
anordna aktiviteter i församlingen. Kyrkor och religiösa samfund har därför ofta in-
fört regler gällande behandling av personuppgifter. Enligt artikel 91 i den allmänna 
dataskyddsförordningen kan sådana övergripande regler fortsätta att gälla, förutsatt 
att de görs förenliga med bestämmelserna i förordningen. Kyrkor och religiösa sam-
fund som har sådana regler måste vara föremål för kontroll av en oberoende till-
synsmyndighet, som kan vara specifik för just dem, förutsatt att de uppfyller kraven 
i den allmänna dataskyddsförordningen för sådana myndigheter (119).

Religiösa organisationer kan utföra behandling av personuppgifter av många skäl – 
till exempel för att hålla kontakten med sin församling eller meddela information om 
religiösa evenemang eller välgörenhetstillställningar och festligheter som anordnas. 
I vissa stater behöver kyrkorna föra register över sina medlemmar av skatteskäl, 
eftersom medlemskap i religiösa samfund kan påverka vilka skatter som enskilda 
personer ska betala. I vilket fall som helst är enligt europeisk lagstiftning uppgifter 
som avslöjar religiösa trosuppfattningar känsliga uppgifter, och kyrkorna måste vara 
ansvarsskyldiga för hur de hanterar och behandlar sådana uppgifter, i synnerhet ef-
tersom information som behandlas av religiösa organisationer ofta gäller barn, äldre 
eller andra utsatta medlemmar i samhället.

1.3.4. Frihet för konsten och vetenskapen
En annan rättighet att väga mot rättigheterna till skydd för privatliv och till skydd 
av personuppgifter är friheten för konsten och vetenskapen, som uttryckligen 
skyddas enligt artikel 13 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Den-
na rättighet härrör i första hand från rätten till tanke- och yttrandefrihet och ska 

(119) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 91.2. 
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utövas med hänsyn till artikel 1 i stadgan (mänsklig värdighet). Europadomstolen 
anser att friheten för konsten är skyddad enligt artikel 10 i Europakonventionen (120). 
Den rätt som garanteras i artikel 13 i stadgan kan också underställas begränsning-
ar i enlighet med artikel 52.1 i stadgan, som även kan tolkas i ljuset av artikel 10.2 
i Europakonventionen (121).

Exempel: I målet Vereinigung bildender Künstler mot Österrike (122) förbjöd 
de österrikiska domstolarna den klagande föreningen att fortsätta att ställa 
ut en målning som innehöll foton av huvuden som tillhörde olika offentli-
ga personer i sexuella ställningar. En österrikisk parlamentariker, vars foto 
använts i målningen, vidtog rättsliga åtgärder mot den klagande förening-
en, och sökte ett föreläggande som skulle förbjuda föreningen att ställa ut 
målningen. Den inhemska domstolen utfärdade ett föreläggande. Europa-
domstolen upprepade att artikel 10 i Europakonventionen var tillämplig när 
det gäller att sprida idéer som kränkte, chockade eller störde staten eller 
någon del av befolkningen. De som skapar, utför, distribuerar eller ställer ut 
konstverk bidrar till utbytet av idéer och uppfattningar och staten är skyl-
dig att inte inkräkta otillbörligt på deras yttrandefrihet. Med tanke på att 
målningen var ett collage och enbart använde foton av personers huvuden, 
och att deras kroppar var målade på ett orealistiskt och överdrivet sätt, som 
uppenbarligen inte syftade till att återspegla eller ens antyda verkligheten, 
slog Europadomstolen fast att ”målningen knappast kunde uppfattas som att 
den tar upp detaljer om [den avbildades] privatliv, utan snarare hänvisade 
till hans offentliga ställning som politiker” och att ”i denna roll måste [den 
avbildade] uppvisa större tolerans när det gäller kritik”. Vid bedömning av de 
olika intressen som stod på spel ansåg Europadomstolen att ett obegränsat 
förbud mot ytterligare utställning av målningen var oproportionerligt. Dom-
stolen drog slutsatsen att artikel 10 i Europakonventionen hade överträtts.

I den europeiska dataskyddslagstiftningen erkänns också vetenskapens sär-
skilda värde för samhället. Den allmänna dataskyddsförordningen och den upp-
daterade konventionen 108 tillåter att uppgifter lagras under längre perioder, 
så länge personuppgifterna enbart behandlas för vetenskapliga eller historiska 

(120) Europadomstolen, Müller m.fl. mot Schweiz, nr 10737/84, 24 maj 1988.
(121) Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (EUT C 303, 14.12.2007, s. 17).
(122) Europadomstolen, Vereinigung bildender Künstler mot Österrike, nr 68354/01, 25 januari 2007, 

punkterna 26 och 34.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57487
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79213
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forskningsändamål. Vidare, och oavsett ursprungligt syfte med en viss behandling, 
ska påföljande användning av personuppgifter för vetenskaplig forskning inte ses 
som ett oförenligt syfte (123). Samtidigt måste det införas lämpliga skyddsåtgärder 
för sådan behandling för att skydda registrerades rättigheter och friheter. EU:s eller 
medlemsstaternas lagstiftning kan medge undantag från den registrerades rättighe-
ter, t.ex. rätten till tillgång, rättelse, begränsad behandling samt att göra invändning-
ar, när det gäller behandling av den registrerades personuppgifter för vetenskapliga, 
historiska eller statistiska forskningsändamål (se även avsnitt 6.1 och avsnitt 9.4).

1.3.5. Skydd av immateriell egendom
Rätten till skydd av egendom ingår i artikel 1 i det första protokollet till Europakon-
ventionen och även i artikel 17.1 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
En viktig aspekt av rätten till egendom som är särskilt relevant när det gäller skydd 
av personuppgifter är skyddet av immateriell egendom, som uttryckligen nämns 
i artikel 17.2 i stadgan. Flera direktiv i EU:s rättsordning syftar till att effektivt skydda 
immateriell egendom, särskilt upphovsrätten. Immateriell egendom omfattar inte 
bara litterär och konstnärlig egendom utan även patent, varumärken och tillhörande 
rättigheter.

Såsom EU-domstolens rättspraxis har visat måste skyddet av den grundläggande 
rätten till egendom vägas mot skyddet av andra grundläggande rättigheter, särskilt 
mot rätten till skydd av personuppgifter (124). Det har förekommit fall där institutio-
ner för skydd av upphovsrätten har krävt att internetleverantörer skulle lämna ut 
identiteten på användare av internetplattformar för fildelning. Dessa plattformar gör 
det ofta möjligt för internetanvändare att ladda ned musiktitlar kostnadsfritt även 
om dessa är skyddade av upphovsrätt.

Exempel: Promusicae mot Telefónica de España (125) gällde den spanska 
internetleverantören Telefónicas vägran att till Promusicae, en icke vinst-
drivande organisation av musikproducenter och utgivare av musikinspel-
ningar och audiovisuella inspelningar, lämna ut personuppgifter för vissa 
personer som företaget levererade internettjänster till. Promusicae ville ha 

(123) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 b, och den uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 b. 
(124) EU-domstolen, C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU 

(stora avdelningen), 29 januari 2008, punkterna 62–68. 
(125) Se not 124, punkterna 54 och 60.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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informationen för att kunna inleda civilmål mot de personer som påstods 
använda ett fildelningsprogram som gav tillgång till ljudupptagningar vars 
nyttjanderättigheter innehades av Promusicaes medlemmar.

Den spanska domstolen hänsköt frågan till EU-domstolen och frågade om 
dessa personuppgifter enligt unionsrätten måste lämnas ut i samband med 
en civilprocess för att säkerställa effektivt skydd av upphovsrätten. Domsto-
len hänvisade till direktiv 2000/31/EG, 2001/29/EG och 2004/48/EG, även 
mot bakgrund av artiklarna 17 och 47 i stadgan. EU-domstolen drog slut-
satsen att dessa tre direktiv, liksom direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation (direktiv 2002/58/EG), inte hindrar medlemsstaterna från 
att fastställa en skyldighet att lämna ut personuppgifter i samband med en 
civilprocess för att säkerställa effektivt upphovsrättsskydd.

EU-domstolen påpekade att målet därför hade väckt frågan om behovet av 
att förena kraven på skydd av olika grundläggande rättigheter – nämligen 
rätten till respekt för privatlivet med rätten till skydd av egendom och ett 
effektivt rättsmedel.

Den drog slutsatsen att ”det ankommer på medlemsstaterna när de införlivar 
de ovannämnda direktiven med nationell rätt, att utgå ifrån en tolkning av 
direktiven som gör det möjligt att uppnå en korrekt balans mellan de olika 
grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rätts-
ordning. Vid genomförandet av införlivandeåtgärderna beträffande dessa 
direktiv, ankommer det på medlemsstaternas myndigheter och domstolar 
att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i överensstäm-
melse med dessa direktiv utan även att se till att de inte grundar sig på 
en tolkning av dem som skulle stå i strid med dessa grundläggande rät-
tigheter eller med andra allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom 
proportionalitetsprincipen” (126).

Exempel: Bonnier Audio AB m.fl. mot Perfect Communication Sweden AB (127) 
gällde avvägningen mellan immateriella rättigheter och skydd av personupp-
gifter. De klagande – fem förlag som innehade upphovsrätterna till 27 ljud-
böcker – väckte talan vid den svenska domstolen och påstod att det skett 

(126) Se not 124, punkterna 65 och 68, se även EU-domstolen, C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mot Netlog NV, 16 februari 2012.

(127) EU-domstolen, C-461/10, Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, 
Storyside AB mot Perfect Communication Sweden AB, 19 april 2012.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-360/10&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-360/10&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62010CA0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62010CA0461
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intrång i dessas upphovsrätt genom en FTP-server (ett filöverföringsproto-
koll som möjliggör fildelning och dataöverföring via internet). De klagande 
begärde att internetoperatören skulle lämna ut namn och adress avseende 
den person som använde IP-adressen som filerna skickades från. Interneto-
peratören, ePhone, bestred ansökan och hävdade att den överträdde direktiv 
2006/24/EG (datalagringsdirektivet, som blev ogiltigt 2014).

Den svenska domstolen hänsköt frågan till EU-domstolen och frågade om 
direktiv 2006/24/EG utesluter tillämpning av en nationell bestämmelse ba-
serad på artikel 8 i direktiv 2004/48/EG (direktivet om säkerställande av 
skyddet för immateriella rättigheter) som gör det möjligt att utfärda ett 
föreläggande där internetoperatörer måste överföra information till upp-
hovsrättsinnehavare om abonnenter vars IP-adresser påstås ha använts vid 
intrång. Frågan byggde på antagandet att den klagande hade anfört tydlig 
bevisning på intrång i en viss upphovsrätt och att åtgärden är proportionerlig.

EU-domstolen påpekade att direktiv 2006/24/EG uteslutande rörde hantering 
och lagring av uppgifter som genererats av leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster i syfte att utreda, upptäcka och lagföra allvarlig 
brottslighet och kommunicera detta till behöriga nationella myndigheter. 
En nationell bestämmelse som införlivar direktivet om säkerställande av 
skyddet för immateriella rättigheter ligger alltså utanför tillämpningsområ-
det för direktiv 2006/24/EG och utesluts därför inte av det direktivet (128).

När det gäller förmedling av namnet och adressen i fråga, som de klagande 
eftersökte, ansåg EU-domstolen att en sådan åtgärd utgör behandling av per-
sonuppgifter och ligger inom tillämpningsområdet för direktiv 2002/58/EG 
(direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). Domstolen note-
rade också att förmedling av dessa uppgifter krävdes i civilmål till förmån 
för en upphovsrättsinnehavare för att säkerställa ändamålsenligt skydd av 
upphovsrätten, och därför också genom själva sitt ändamål ligger inom till-
lämpningsområdet för direktiv 2004/48/EG (129).

(128) Se not 127, punkterna 40–41.
(129) Se not 127, punkterna 52–54. Se även EU-domstolen, C-275/06, Productores de Música de España 

(Promusicae) mot Telefónica de España SAU (stora avdelningen), 29 januari 2008, punkt 58. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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EU-domstolen drog slutsatsen att direktiv 2002/58/EG och 2004/48/EG 
måste tolkas som att de inte utesluter nationell lagstiftning som den som 
var aktuell i de nationella målen, så länge det enligt den lagstiftningen är 
möjligt för den nationella domstolen, som har att bedöma ett föreläggande 
om utlämning av personuppgifter, att avväga de inblandade motstridiga 
intressena, grundat på omständigheterna i varje mål och med vederbörlig 
hänsyn till proportionalitetsprincipens krav.

1.3.6. Dataskydd och ekonomiska intressen
I den digitala tidsåldern, eller en tid av stordata, har data eller uppgifter beskrivits 
som ”den nya oljan” som sätter fart på innovationen och kreativiteten i ekono-
min (130). Många företag har byggt upp stabila affärsmodeller kring uppgiftsbehand-
ling, och sådan behandling innefattar ofta personuppgifter. Vissa företag kanske 
tror att särskilda regler om skydd av personuppgifter i praktiken kan leda till alltför 
betungande skyldigheter som kan påverka deras ekonomiska intressen. Därför upp-
kommer frågan huruvida personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens, 
eller allmänhetens, ekonomiska intressen kan motivera att rätten till skydd av per-
sonuppgifter begränsas.

Exempel: I målet Google Spain (131) ansåg EU-domstolen att enskilda per-
soner i vissa fall har rätt att begära att sökmotorer tar bort sökresultat från 
sitt sökindex. I sitt resonemang påpekade EU-domstolen att användning 
av sökmotorer och de sökresultat som listas kan ge en detaljerad profil av 
en enskild person. Denna information kan beröra en stor del av personens 
privatliv och skulle inte ha kunnat hittas eller sammankopplas så lätt utan 
en sökmotor. Den utgjorde alltså ett potentiellt allvarligt intrång i de re-
gistrerades grundläggande rätt till privatliv och skydd av personuppgifter.

EU-domstolen prövade sedan om intrånget kunde vara berättigat. När det 
gällde sökmotorföretagets ekonomiska intresse av att utföra behandlingen, 
slog EU-domstolen fast att det inte kan ”motiveras endast av sökmotorleve-
rantörens ekonomiska intresse av behandlingen”, och att de grundläggande 

(130) Se t.ex. Financial Times (2016), ”Data is the new oil… who’s going to own it?”, 16 november 2016. 
(131) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
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rättigheterna enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan ”i princip” åsidosätter sådant 
ekonomiskt intresse och allmänhetens intresse av att hitta den informationen 
vid en sökning på den registrerade personens namn (132).

Bland det viktigaste att beakta i den europeiska dataskyddslagstiftningen är att 
enskilda personer ska få mer kontroll över sina personuppgifter. I synnerhet i den 
digitala tidsåldern finns det en obalans mellan makten hos företag som behandlar 
och har tillgång till stora mängder personuppgifter och makten hos enskilda perso-
ner som dessa personuppgifter tillhör att kontrollera sin information. EU-domstolen 
avväger dataskydd och ekonomiska intressen från fall till fall – såsom tredje par-
ters intressen med avseende på aktiebolag och bolag med begränsat ansvar, vilket 
framgår av domen i målet Manni.

Exempel: Målet Manni (133) gällde att en enskild persons personuppgifter 
fanns med i ett offentligt handelsregister. Salvatore Manni hade begärt att 
handelskammaren i Lecce skulle ta bort hans personuppgifter från detta 
register, efter att han upptäckt att potentiella kunder använde sig av det 
registret och såg att han hade varit direktör för ett företag som försatts 
i konkurs mer än tio år tidigare. Denna information påverkade hans poten-
tiella kunder och kunde få negativa följder för hans kommersiella intressen.

EU-domstolen uppmanades att avgöra om någon rätt till radering erkändes 
i EU-lagstiftningen i detta fall. När domstolen drog sin slutsats vägde den EU:s 
dataskyddsregler och Mannis kommersiella intresse av att ta bort informatio-
nen om hans tidigare företags konkurs mot allmänhetens intresse av att ha 
tillgång till informationen. Domstolen noterade vederbörligen att offentliggö-
rande i det offentliga företagsregistret var föreskrivet i lag, och i synnerhet 
i ett EU-direktiv vars syfte är att göra företagsinformation mer lättillgänglig 
för tredje man. Offentliggörandet var viktigt för att skydda intressena hos 
tredje man som kanske vill göra affärer med ett visst företag, eftersom de 
enda skydd som erbjuds tredje man av aktiebolag och bolag med begränsat 

(132) Se not 131, punkterna 81 och 97. 
(133) EU-domstolen, C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mot 

Salvatore Manni, 9 mars 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
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ansvar är deras tillgångar. ”Offentligheten bör ge tredje man möjlighet att 
ta del av viktiga handlingar om ett bolag och att få vissa upplysningar om 
detta, särskilt personuppgifter om dem som företräder bolaget” (134).

Med tanke på hur betydelsefullt det berättigade målet med registret var, an-
såg domstolen att Manni inte hade rätt att få sina personuppgifter raderade, 
då behovet av att skydda tredje mans intressen i förhållande till aktiebolag 
och bolag med begränsat ansvar, och av att säkerställa rättssäkerhet, handel 
på lika villkor och därmed den inre marknadens funktion, hade företräde 
framför hans rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Detta gällde särskilt 
mot bakgrund av att enskilda personer som väljer att delta i handel genom 
ett aktiebolag eller bolag med begränsat ansvar är medvetna om att de 
måste lämna ut information om sin identitet och sina uppgifter i företaget.

Även om EU-domstolen fann att det inte fanns grund för radering i detta 
fall, erkände den att det finns en rätt att invända mot behandlingen, och 
konstaterade följande: ”Det kan […] inte uteslutas att det kan förekomma 
särskilda situationer där avgörande och berättigade skäl konkret rör den 
berörda personens fall och som undantagsvis motiverar att tillgången till 
personuppgifter i bolagsregistret, efter en tillräckligt lång tid förflutit […] 
begränsas till tredje man som kan visa ett särskilt intresse av att få del av 
dessa uppgifter” (135).

EU-domstolen slog fast att det är upp till de nationella domstolarna att i varje 
enskilt fall, och med hänsyn till alla relevanta omständigheter för den enskil-
da personen, bedöma om det finns eller inte finns berättigade och avgörande 
skäl som undantagsvis motiverar att tredje mans tillgång till personuppgifter 
i företagsregister begränsas. Domstolen klargjorde dock, i Mannis fall, att 
själva omständigheten att offentliggörandet av hans personuppgifter i re-
gistret påstås ha påverkat hans kundkrets inte kunde ses som ett berättigat 
och avgörande skäl. Mannis potentiella kunder har ett berättigat intresse av 
att få information om hans tidigare företags konkurs.

(134) Se not 133, punkt 49. 
(135) Se not 133, punkt 60. 
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Intrånget i Mannis och andra registrerades grundläggande rätt till skydd för 
privatlivet och till skydd av personuppgifter, som garanteras i artiklarna 7 
och 8 i stadgan, hade ett mål av allmänt intresse och var nödvändigt och 
proportionerligt.

I målet Manni ansåg EU-domstolen därför att rätten till skydd av personuppgifter 
och privatliv inte hade företräde framför tredje mans intresse av att få tillgång till 
informationen i företagsregistret om aktiebolag och bolag med begränsat ansvar.
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täcks

Europarådet

Personuppgifter
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 4.1
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 4.5 och 5.1 e
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 9
EU-domstolen, förenade målen 
C-92/09 och C-93/09, Volker und 
Markus Schecke GbR och Hartmut 
Eifert mot Land Hessen (stora 
avdelningen), 2010
EU-domstolen, C-275/06, Productores 
de Música de España (Promusicae) 
mot Telefónica de España SAU (stora 
avdelningen), 2008
EU-domstolen, C-70/10, Scarlet 
Extended SA mot Société belge des 
auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM), 2011
EU-domstolen, C-582/14, Patrick 
Breyer mot Bundesrepublik 
Deutschland, 2016
EU-domstolen, förenade målen 
C-141/12 och C-372/12, YS mot 
Minister voor Immigratie, Integratie 
en Asiel och Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel mot M och S, 2014

Juridisk definition 
av dataskydd

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 2 a
Europadomstolen, Bernh 
Larsen Holding AS m.fl. 
mot Norge, nr 24117/08, 
2013
Europadomstolen, Uzun 
mot Tyskland, nr 35623/05, 
2010
Europadomstolen, Amann 
mot Schweiz (stora 
kammaren), nr 27798/95, 
2000

2 
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http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0092&lang1=sv&type=NOT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0092&lang1=sv&type=NOT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0092&lang1=sv&type=NOT&ancre=
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-582/14&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-582/14&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-582/14&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-141/12 &parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-141/12 &parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-141/12 &parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-141/12 &parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100293
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100293
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot 
Bodil Lindqvist, 2003

Särskilda 
kategorier av 

personuppgifter 
(känsliga 
uppgifter)

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 6.1

EU-domstolen, C-434/16, Peter Nowak 
mot Data Protection Commissioner, 
2017

Anonymiserade 
och pseudo-
nymiserade 

personuppgifter

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.4 e
Förklarande rapport till den 
uppdaterade konventionen 
108, punkt 50

Uppgiftsbehandling
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 4.2
EU-domstolen, C-212/13, František 
Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních 
údajů, 2014
EU-domstolen, C-398/15, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Lecce mot Salvatore 
Manni, 2017
EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot 
Bodil Lindqvist, 2003
EU-domstolen, C-131/12, Google Spain 
SL, Google Inc. mot Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), Mario 
Costeja González (stora avdelningen), 
2014

Definitioner Uppdaterade konventionen 
108, artikel 2 b och c

Användare av uppgifter
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 4.7
EU-domstolen, C-212/13, František 
Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních 
údajů, 2014
EU-domstolen, C-1318/12, Google 
Spain SL, Google Inc. mot Agencia 
Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González (stora 
avdelningen), 2014

Person-
uppgiftsansvarig

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 2 d
Rekommendation om 
profilering, artikel 1 g*

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 4.8

Person-
uppgiftsbiträde

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 2 f
Rekommendation om 
profilering, artikel 1 h 

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 4.9

Mottagare Uppdaterade konventionen 
108, artikel 2 e

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 4.10

Tredje part

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193042&doclang=SV
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193042&doclang=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00


89

Dataskyddsterminologi

EU Frågor som 
täcks

Europarådet

Samtycke
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 4.11 och 7
EU-domstolen, C-543/09, Deutsche 
Telekom AG mot Bundesrepublik 
Deutschland, 2011
EU-domstolen, C-536/15, Tele2 
(Netherlands) BV m.fl. mot Autoriteit 
Consument en Markt (AMC), 2017

Definition och 
krav för giltigt 

samtycke

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.2
Rekommendation 
om medicinska 
uppgifter, artikel 6 
och olika efterföljande 
rekommendationer
Europadomstolen, Elberte 
mot Lettland, nr 61243/08, 
2015

Anm.: * Europarådet, ministerkommittén (2010), rekommendation CM/Rec (2010)13 till medlemsstaterna 
om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i samband med profilering 
(rekommendation om profilering), 23 november 2010.

2.1. Personuppgifter

Viktiga punkter

• Uppgifter anses vara personuppgifter om de gäller en identifierad eller identifierbar 
person, den ”registrerade”.

• För att avgöra om en fysisk person är identifierbar bör antingen en personuppgifts-
ansvarig eller en annan person beakta alla de rimliga metoder, t.ex. utgallring, som 
sannolikt kommer att användas för att direkt eller indirekt identifiera den fysiska 
personen.

• Autentiseringsmetoder som bevisar att en viss person innehar en viss identitet och/
eller har tillstånd att utföra viss verksamhet.

• Det finns särskilda kategorier uppgifter, så kallade känsliga uppgifter, som anges i den 
uppdaterade konventionen 108 och i EU:s dataskyddslagstiftning, som kräver utökat 
skydd och därför omfattas av särskilda rättsliga regler.

• Uppgifter är anonymiserade om de inte längre åsyftar en identifierad eller identifier-
bar enskild person.

• Pseudonymisering är en åtgärd genom vilken personuppgifter inte kan hänföras till 
den registrerade utan ytterligare information, som hålls separat. Den ”nyckel” som gör 
det möjligt att på nytt identifiera de registrerade måste hållas avskild och säker. Upp-
gifter som har genomgått en pseudonymiseringsprocess är fortfarande personuppgif-
ter. Begreppet ”pseudonymiserade uppgifter” finns inte i EU-lagstiftningen.

• Principerna och reglerna för dataskydd gäller inte för anonymiserad information. De 
gäller emellertid pseudonymiserade uppgifter.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82128&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82128&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82128&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f0ed0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f0ed0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f0ed0
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150234
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150234
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2.1.1. Huvudsakliga aspekter av begreppet 
personuppgifter

Enligt EU-lagstiftningen såväl som Europarådets lagstiftning definieras ”person-
uppgifter” som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (136). Det gäller information om en person vars identitet antingen är uppenbar 
eller går att fastställa genom ytterligare information. För att avgöra om en fysisk 
person är identifierbar bör en personuppgiftsansvarig eller en annan person beakta 
alla de rimliga metoder som sannolikt kommer att användas för att direkt eller in-
direkt identifiera den fysiska personen, som t.ex. utgallring, som gör det möjligt att 
behandla en person annorlunda än en annan (137).

Om uppgifter om en sådan person behandlas, kallas den personen för ”den 
registrerade”.

Den registrerade

Enligt EU-lagstiftningen är fysiska personer de enda som har fördel av dataskydds-
reglerna (138) och endast levande varelser är skyddade enligt den europeiska da-
taskyddslagstiftningen (139). I den allmänna dataskyddsförordningen definieras 
personuppgifter som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person.

I Europarådets lagstiftning, i synnerhet den uppdaterade konventionen 108, nämns 
också skydd av enskilda personer när det gäller behandlingen av deras personupp-
gifter. Även där innebär personuppgifter alla uppgifter som avser en identifierad 
eller identifierbar person. Denna fysiska person eller privatperson, såsom åsyftas 
i dataskyddsförordningen och den uppdaterade konventionen 108, kallas i data-
skyddslagstiftningen för den registrerade.

Juridiska personer har också ett visst skydd. Det finns rättspraxis inom Europa-
domstolen med domar avseende klagomål från juridiska personer om påstådd över-
trädelse av deras rätt till skydd mot användningen av deras uppgifter enligt artikel 8 

(136) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.1, uppdaterade konventionen 108, artikel 2 a. 
(137) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 26.
(138) Se not 137, artikel 1.
(139) Se not 137, skäl 27. Se även artikel 29-gruppen (2007), Yttrande 4/2007 om begreppet 

personuppgifter, WP 136, 20 juni 2007, s. 22.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf
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i Europakonvention. Artikel 8 i Europakonventionen omfattar både rätten till skydd 
för privat- och familjeliv och för hem och korrespondens. Europadomstolen kan där-
för pröva mål inom ramen för det sistnämnda i stället för privatliv.

Exempel: Bernh Larsen Holding AS m.fl. mot Norge (140) gällde ett klagomål 
från tre norska företag om ett beslut från skattemyndigheterna där de ålades 
att till skatterevisorerna lämna en kopia av alla uppgifter på en dataserver 
de tre använde gemensamt.

Europadomstolen fann att en sådan skyldighet för de klagande företagen 
utgjorde ett intrång i deras rätt till skydd för ”hem” och ”korrespondens” 
i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen fann emellertid att 
skattemyndigheterna hade effektiva och lämpliga garantier mot missbruk: 
de klagande företagen hade blivit informerade i god tid, de var närvarande 
och kunde lämna förslag vid intrånget på plats och materialet skulle förstöras 
när skatterevisionen hade genomförts. Under dessa omständigheter hade 
en korrekt balans uppnåtts mellan de klagande företagens rätt till skydd 
för ”hem” och ”korrespondens” och deras intresse av att skydda privatlivet 
för personer som arbetar för dem, å ena sidan, och det allmänna intresset 
av att säkerställa effektiv inspektion för skattebedömningssyften, å andra 
sidan. Domstolen ansåg därför att artikel 8 i Europakonventionen inte hade 
överträtts.

Enligt den uppdaterade konventionen 108 handlar dataskydd framför allt om skydd 
för fysiska personer, men de fördragsslutande parterna kan i sin inhemska lagstift-
ning utöka dataskyddet till juridiska personer som företag och föreningar. I den 
förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen anges att den nationella 
lagen kan skydda juridiska personers berättigade intressen genom att utöka kon-
ventionens omfattning till sådana aktörer (141). EU:s dataskyddslagstiftning omfat-
tar inte uppgiftsbehandling som rör juridiska personer, och rör särskilt inte företag 
som bildats som juridiska personer, däribland inte uppgifter om namn på och typ 
av juridisk person samt kontaktuppgifter (142). I direktivet om integritet och elektro-
nisk kommunikation skyddas emellertid konfidentialiteten vid kommunikation och 

(140) Europadomstolen, Bernh Larsen Holding AS m.fl. mot Norge, nr 24117/08, 14 mars 2013. Se emellertid 
även Europadomstolen, Liberty m.fl. mot Förenade kungariket, nr 58243/00, 1 juli 2008.

(141) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 30.
(142) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 14. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87207
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juridiska personers berättigade intressen när det gäller den ökade kapaciteten för 
automatiserad lagring och behandling av uppgifter om abonnenter och använda-
re (143). Genom utkastet till förordning om integritet och elektronisk kommunikation 
utökas på samma sätt skyddet till juridiska personer.

Exempel: I målet Volker und Markus Schecke och Hartmut Eifert mot Land 
Hessen (144) hänvisade EU-domstolen till offentliggörandet av personuppgif-
ter om mottagare av jordbruksstöd och ansåg att ”juridiska personer endast 
kan göra gällande rätt till skydd enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan vad av-
ser en sådan identifiering, om angivandet av den juridiska personens firma 
medför att en eller flera fysiska personer identifieras. Rätten till respekt för 
privatlivet vad avser behandling av personuppgifter, vilken erkänns i artik-
larna 7 och 8 i stadgan, omfattar varje uppgift som rör en fysisk person som 
är namngiven eller som på annat sätt kan identifieras” (145).

Efter att EU-domstolen avvägt å ena sidan EU:s intresse av att säkerställa 
öppenhet vid tilldelningen av stöd, och å andra sidan de grundläggande 
rättigheterna till privatliv och dataskydd för de enskilda personer som fått 
del av stödet, ansåg domstolen att intrånget i dessa grundläggande rät-
tigheter var oproportionerligt. Den ansåg att öppenhetsmålet kunde ha 
uppnåtts ändamålsenligt genom åtgärder som innebär ett mindre intrång 
i de berörda enskilda personernas rättigheter. När EU-domstolen granskade 
proportionaliteten i att offentliggöra information om juridiska personer som 
fick stöd, kom den dock till en annan slutsats, och beslutade att ett sådant 
offentliggörande inte gick över proportionalitetsprincipens gränser. Domsto-
len slog fast att ”svaret på frågan hur allvarligt ett ingrepp i rätten till skydd 
för personuppgifter är blir nämligen inte detsamma för juridiska och fysiska 
personer” (146). Juridiska personer hade mer betungande skyldigheter när 
det gällde offentliggörande av information om dem. EU-domstolen ansåg att 
det skulle utgöra en orimlig administrativ börda för nationella myndigheter 
om de måste undersöka ifall varje stödmottagande juridisk persons uppgif-
ter identifierar eventuella anknutna fysiska personer innan de offentliggör 

(143) Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, skäl 7 och artikel 1.2.
(144) EU-domstolen, förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut 

Eifert mot Land Hessen (stora avdelningen), 9 november 2010, punkt 53.
(145) Se not 144, punkterna 52–53.
(146) Se not 144, punkt 87. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-92/09 &parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-92/09 &parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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uppgifterna. Lagstiftningen som kräver generellt offentliggörande av upp-
gifter som handlar om juridiska personer hade därför åstadkommit en rättvis 
balans mellan de aktuella konkurrerande intressena.

Typ av uppgifter

All slags information kan utgöra personuppgifter, förutsatt att den gäller en identi-
fierad eller identifierbar person.

Exempel: En chefs bedömning av en anställds arbetsresultat, lagrad i den 
anställdas personakt, utgör personuppgifter om den anställda. Så är fallet 
även om den kanske bara återspeglar, helt eller delvis, chefens personliga 
åsikt, t.ex. ”den anställda är inte engagerad i sitt arbete”, och inte rena fakta 
som ”den anställda har varit frånvarande från jobbet i fem veckor under de 
senaste sex månaderna”.

Personuppgifter omfattar information som gäller en persons privatliv, vilket också 
innefattar yrkesmässiga verksamheter, plus information om hans eller hennes of-
fentliga liv.

I målet Amann (147) tolkade Europadomstolen begreppet ”personuppgifter” som att 
det inte är begränsat till en enskild persons privata sfär. Denna innebörd av begrep-
pet ”personuppgifter” är även relevant för dataskyddsförordningen.

Exempel: I målet Volker und Markus Schecke och Hartmut Eifert mot Land 
Hessen (148) slog EU-domstolen fast att ”det saknar härvid betydelse att de 
uppgifter som offentliggörs rör yrkesverksamhet […]. Europadomstolen har 
i detta sammanhang, vad avser tolkningen av artikel 8 i Europakonventio-
nen, förklarat att begreppet privatliv inte ska tolkas restriktivt och att ’det 
inte finns något principiellt skäl som talar emot att yrkesverksamhet ska 
omfattas av begreppet privatliv”.

(147) Se Europadomstolen, Amann mot Schweiz, nr 27798/95, 16 februari 2000, punkt 65.
(148) EU-domstolen, förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut 

Eifert mot Land Hessen (stora avdelningen), 9 november 2010, punkt 59.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
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Exempel: I de förenade målen YS mot Minister voor Immigratie, Integratie en 
Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot M och S (149) slog 
EU-domstolen fast att den rättsliga analys som finns i ett utkast till beslut 
från myndigheten för immigration och naturalisation, angående ansökningar 
om uppehållstillstånd, inte i sig utgör personuppgifter, även om den kan 
innehålla vissa personuppgifter.

Europadomstolens rättspraxis angående artikel 8 i Europakonventionen be-
kräftar att det kan vara svårt att helt skilja mellan frågor som rör privatlivet och 
yrkeslivet (150).

Exempel: I målet Bărbulescu mot Rumänien (151) hade den klagande blivit 
avskedad för att han använt sin arbetsgivares internet på arbetstid, i strid 
mot de interna reglerna. Hans arbetsgivare hade övervakat hans kommu-
nikation, och registren, som visade meddelanden av rent privat karaktär, 
visades upp under det nationella rättsförfarandet. Europadomstolen fann 
att artikel 8 var tillämplig, och lämnade frågan öppen om huruvida den 
klagande rimligen kunnat förvänta sig ett integritetsskydd med hänsyn till 
arbetsgivarens restriktiva regler, men konstaterade i alla händelser att en 
arbetsgivares instruktioner inte kunde reducera det privata sociala livet på 
arbetsplatsen till noll. När det gällde sakförhållandet måste de fördragsslu-
tande staterna beviljas ett stort utrymme när det gäller att bedöma behovet 
av att upprätta en rättslig ram för en arbetsgivares reglering av de anställdas 
icke-yrkesrelaterade kommunikation – elektroniskt eller i andra former – på 
arbetsplatsen. När en arbetsgivare inför åtgärder för att övervaka korres-
pondens och annan kommunikation måste de nationella myndigheterna, 
oavsett sådana åtgärders omfattning och varaktighetstid, icke desto min-
dre säkerställa att detta åtföljs av lämpliga och tillräckliga skyddsåtgärder 
mot missbruk. Proportionalitet och förfarandegarantier mot godtycklighet 
var väsentliga, och Europadomstolen identifierade ett antal faktorer som 
var relevanta med hänsyn till omständigheterna. Sådana faktorer var t.ex. 
omfattningen av arbetsgivarens övervakning av anställda och graden av 

(149) EU-domstolen, förenade målen C-141/12 och C-372/12, YS mot Minister voor Immigratie, Integratie en 
Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot M och S, 17 juli 2014, punkt 39.

(150) Se t.ex. Europadomstolen, Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000, 
punkt 43, Europadomstolen, Niemietz mot Tyskland, nr 13710/88, 16 december 1992, punkt 29.

(151) Europadomstolen, Bărbulescu mot Rumänien (stora kammaren), nr 61496/08, 5 september 2017, 
punkt 121.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58586%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082
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intrång i den anställdas privatliv, konsekvenserna för den anställde och hu-
ruvida tillräckliga skyddsåtgärder hade tillhandahållits. Dessutom måste de 
nationella myndigheterna säkerställa att en anställd vars kommunikation 
hade övervakats hade tillgång till rättsmedel inför ett rättsligt organ med 
behörighet att avgöra, åtminstone i huvudsak, hur dessa beskrivna krite-
rier iakttogs och om de ifrågasatta åtgärderna var lagliga. I detta fall fann 
Europadomstolen att artikel 8 hade överträtts eftersom de nationella myn-
digheterna inte hade tillhandahållit tillräckligt skydd av den klagandes rätt 
till skydd för privatliv och korrespondens och följaktligen inte hade uppnått 
någon korrekt balans mellan de aktuella intressena.

Enligt EU-lagstiftningen och även enligt Europarådets lagstiftning innehåller infor-
mation uppgifter om en person om

• en privatperson identifieras eller är identifierbar genom denna information, eller

• en privatperson, även om han eller hon inte identifieras, kan särskiljas genom 
denna information på ett sätt som gör det möjligt att ta reda på vem den regist-
rerade är genom att utföra ytterligare undersökningar.

Båda typerna av information skyddas på samma sätt enligt den europeiska data-
skyddslagstiftningen. Direkt eller indirekt identifierbarhet för privatpersoner kräver 
löpande bedömning, ”med beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tidpunkten för 
behandlingen som den tekniska utvecklingen” (152). Europadomstolen har upprepa-
de gånger slagit fast att begreppet ”personuppgifter” enligt Europakonventionen är 
samma som i konvention 108, i synnerhet när det gäller villkoret att de gäller identi-
fierade eller identifierbara personer (153).

I dataskyddsförordningen föreskrivs att en fysisk person är identifierbar när han el-
ler hon ”direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifie-
rare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlinei-
dentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala iden-
titet” (154). Identifiering kräver alltså beståndsdelar som beskriver en person på ett 
sådant sätt att han eller hon går att särskilja från alla andra personer och känna igen 

(152) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 26.
(153) Se Europadomstolen, Amann mot Schweiz (stora kammaren), nr 27798/95, 16 februari 2000, punkt 65.
(154) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.1.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
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som en individ. En persons namn är ett utmärkt exempel på sådana beståndsdelar 
i en beskrivning, och kan direkt identifiera en person. I en del fall kan andra egen-
skaper ha en liknande effekt som ett namn och göra en person indirekt identifierbar. 
Ett telefonnummer, personnummer och fordonsregistreringsnummer är alla exem-
pel på information som kan göra en privatperson identifierbar. Det är även möjligt 
att använda attribut, t.ex. datoriserade filer, kakor och verktyg för övervakning av 
webbtrafik, för att särskilja privatpersoner genom att identifiera deras beteende och 
vanor. Som förklaras i ett yttrande från artikel 29-gruppen: ”Utan att ens fråga efter 
en individs namn och adress är det möjligt att kategorisera personen på grundval av 
socioekonomiska, psykologiska, filosofiska eller andra kriterier och tillskriva honom 
eller henne vissa beslut eftersom individens kontaktpunkt (en dator) inte längre 
nödvändigtvis kräver att individens identitet i snäv bemärkelse avslöjas.” (155) Defi-
nitionen av personuppgifter enligt både Europarådet och EU är tillräckligt bred för att 
omfatta alla möjligheter till identifiering (och därmed alla grader av identifierbarhet).

Exempel: I målet Promusicae v. Telefónica de España (156) slog EU-domstolen 
fast att det har ”inte bestritts att Promusicaes yrkande att namn och hemvist 
för vissa av de personer som använder sig av [ett visst fildelningsprogram 
på internet] skall företes innebär ett yrkande om att få tillgång till person-
uppgifter, det vill säga upplysningar om identifierade eller identifierbara 
fysiska personer, enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 95/46/EG [numera 
artikel 4.1 i dataskyddsförordningen]. Om Telefónica lämnar ut dessa upp-
gifter, vilka enligt Promusicae finns lagrade hos Telefónica, vilket bolaget 
inte har bestritt, skulle detta innebära behandling av personuppgifter” (157).

Exempel: Målet Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs SCRL (SABAM) (158) gällde internetleverantören Scarlets 
vägran att installera ett system för att filtrera ut elektronisk kommunikation 
som använder programvara för fildelning; detta för att förhindra fildelning 
som medför intrång i upphovsrätt skyddad av SABAM, ett förvaltningsföretag 

(155) Artikel 29-gruppen, Yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter, WP 136, 20 juni 2007, s. 15. 
(156) EU-domstolen, C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU 

(stora avdelningen), 29 januari 2008, punkt 45.
(157) Tidigare direktiv 95/46/EG, artikel 2 b, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.2.
(158) EU-domstolen, C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 

SCRL (SABAM), 24 november 2011, punkt 51.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-275/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
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som representerar författare, kompositörer och redaktörer. EU-domstolen 
ansåg att användares IP-adresser ”utgör skyddade personuppgifter eftersom 
de gör det möjligt att exakt identifiera användarna”.

Eftersom många namn inte är unika kan det för att fastställa en persons identitet 
behövas ytterligare attribut för att säkerställa att en person inte blandas ihop med 
någon annan. Ibland kan direkta och indirekta attribut behöva kombineras för att 
identifiera den person som informationen gäller. Födelsedatum och födelseort an-
vänds ofta. Dessutom har personnummer införts i vissa länder för att bättre skilja 
medborgarna åt. Överförda skatteuppgifter (159), uppgifter som åsyftar en ansökan-
de om uppehållstillstånd som finns i en administrativ handling (160) samt handlingar 
som gäller bank- och förvaltningsförbindelser (161) kan vara personuppgifter. Bio-
metriska kännetecken som fingeravtryck, digitala foton eller irisskanningar, plats-
data och onlineattribut används allt mer för att identifiera personer i den tekniska 
tidsåldern.

För att tillämpa den europeiska dataskyddslagstiftningen finns det dock inget be-
hov av att faktiskt identifiera den registrerade, utan det räcker att den berörda per-
sonen är identifierbar. En person anses identifierbar om det finns tillräckligt många 
beståndsdelar tillgängliga genom vilka personen kan identifieras direkt eller indi-
rekt (162). Riktmärket enligt skäl 26 i dataskyddsförordningen är om det är sannolikt 
att rimliga medel för identifiering kommer att finnas tillgängliga och administreras 
av de förväntade användarna av informationen; detta innefattar information som 
innehas av tredje parts mottagare (se avsnitt 2.3.2).

Exempel: En lokal myndighet bestämmer sig för att samla in uppgifter om 
bilars hastigheter på gatorna i närområdet. De fotograferar bilarna, med 
automatisk registrering av tid och plats, för att kunna vidareförmedla upp-
gifterna till behörig myndighet så att den kan bötfälla dem som överskred 
hastighetsgränserna. En registrerad lämnar in ett klagomål och hävdar att 
den lokala myndigheten inte har någon rättslig grund för sådan insamling av 
uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Den lokala myndigheten vidhåller 

(159) EU-domstolen, C-201/14, Smaranda Bara m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de Sănătate m.fl., 
1 oktober 2015.

(160) EU-domstolen, YS mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel och Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel mot M och S, 17 juli 2014.

(161) Europadomstolen, M.N. m.fl. mot San Marino, nr 28005/12, 7 juli 2015. 
(162) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155819
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att den inte samlar in personuppgifter och uppger att registreringsskyltar 
är anonyma. Den lokala myndigheten har ingen rättslig befogenhet att få 
åtkomst till det offentliga fordonsregistret för att få reda på bilägarens eller 
förarens identitet.

Detta resonemang stämmer inte överens med skäl 26 i dataskyddsförord-
ningen. Med tanke på att syftet med uppgiftsinsamlingen uppenbarligen 
är att identifiera och bötfälla fortkörare, kan det förväntas att försök till 
identifiering kommer att göras. Även om de lokala myndigheterna inte direkt 
har tillgång till några identifieringsmöjligheter kommer de att vidarebefordra 
uppgifterna till den behöriga myndigheten, polisen, som har sådana möjlig-
heter. I skäl 26 ingår också uttryckligen ett scenario där det är förutsebart att 
ytterligare mottagare av uppgifter, utöver den omedelbara användaren av 
uppgifterna, kan försöka identifiera den enskilda. Mot bakgrund av skäl 26 
är den lokala myndighetens åtgärder likställiga med att samla in uppgifter 
om identifierbara personer, och det krävs därför en rättslig grund enligt 
lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

”För att fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet kan komma att användas 
för att identifiera den fysiska personen bör man beakta samtliga objektiva faktorer, 
såsom kostnader och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig 
teknik vid tidpunkten för behandlingen som den tekniska utvecklingen” (163).

Exempel: I målet Breyer mot Bundesrepublik Deutschland (164) beaktade 
EU-domstolen begreppet indirekt identifierbarhet för registrerade. Målet 
rörde dynamiska IP-adresser, som ändras varje gång en ny anslutning sker 
till internet. De webbplatser som drivs av federala tyska institutioner regist-
rerade och lagrade dynamiska IP-adresser för att förhindra cyberangrepp och 
vid behov inleda straffrättsliga förfaranden. Endast den internetleverantör 
som Patrick Breyer använde hade den ytterligare information som behövdes 
för att identifiera honom.

(163) Se not 162, skäl 26.
(164) EU-domstolen, C-582/14, Patrick Breyer mot Bundesrepublik Deutschland, 19 oktober 2016, 

punkterna 47–48.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0582
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EU-domstolen ansåg att en dynamisk IP-adress, som en leverantör av me-
dietjänster online registrerar när en person går in på en webbplats som 
leverantören har gjort tillgänglig för allmänheten, utgör personuppgifter 
där bara en tredje part – i detta fall internetleverantören – har de ytterligare 
uppgifter som behövs för att identifiera personen (165). Domstolen ansåg att 
”det inte krävs att en enda person innehar alla upplysningar som är nödvän-
diga för att identifiera den aktuella personen” för att en uppgift ska utgöra 
en personuppgift. Användare av en dynamisk IP-adress registrerad av en 
internetleverantör kan identifieras i vissa situationer, t.ex. inom ramen för 
straffrättsliga förfaranden i händelse av cyberangrepp, med hjälp av andra 
personer (166). När leverantören ”förfogar över lagliga medel som gör det 
möjligt för vederbörande att identifiera den registrerade med hjälp av de 
ytterligare upplysningar som den registrerades internetleverantör förfogar 
över”, så utgör detta enligt EU-domstolen ”ett hjälpmedel som rimligen kan 
komma att användas för att identifiera den aktuella personen”. Därför anses 
sådana uppgifter vara personuppgifter.

I Europarådets lagstiftning betraktas identifierbarhet på ett liknande sätt. Den för-
klarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 innehåller en liknande 
beskrivning: begreppet ”identifierbar” avser inte bara personens civila eller juridiska 
identitet som sådan, utan även vad som kan göra att en person ”individualiseras” el-
ler särskiljs från andra, och därigenom eventuellt behandlas annorlunda. Denna ”in-
dividualisering” kan t.ex. göras genom hänsyftning till honom eller henne specifikt, 
eller till en enhet eller en kombination av enheter (dator, mobiltelefon, kamera, spe-
lenheter osv.) som är kopplade till ett identifieringsnummer, en pseudonym, biome-
triska eller genetiska uppgifter, platsdata, en IP-adress eller annan identifiering (167). 
En person anses inte ”identifierbar” om hans eller hennes identifiering kräver orim-
lig tid, ansträngning eller resurser. Så är t.ex. fallet när det skulle kräva överdrivet 
komplicerade, långvariga och kostsamma åtgärder för att identifiera en registrerad. 
Orimligheten för tid, ansträngning eller resurser måste bedömas från fall till fall, med 
hänsyn till faktorer som syftet med behandlingen, kostnaderna och fördelarna med 
identifieringen, typen av personuppgiftsansvarig och den teknik som används (168).

(165) Europaparlamentets och rådets tidigare direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter, artikel 2 a.

(166) EU-domstolen, C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 
SCRL (SABAM), 24 november 2011, punkterna 47–48.

(167) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 18.
(168) Se not 167, punkt 17.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
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När det gäller i vilken form personuppgifterna lagras eller används är det viktigt att 
notera att detta inte är relevant för dataskyddslagstiftningens tillämplighet. Skrift-
liga eller muntliga meddelanden kan innehålla personuppgifter liksom bilder (169), 
inbegripet film (170) eller ljud från övervakningskameror (171). Elektroniskt registrerad 
information och information på papper kan också vara personuppgifter. Till och med 
cellprover av mänsklig vävnad, som registrerar en persons DNA, kan vara källor som 
biometriska data kan utvinnas från (172), så länge dessa data gäller personens ärvda 
eller förvärvade genetiska egenskaper, ger unik information om hans eller hennes 
hälsa eller fysiologi och är ett resultat från en analys av ett biologiskt prov från den 
personen (173).

Anonymisering

Enligt den princip om lagringsbegränsning som finns i både dataskyddsförordningen 
och den uppdaterade konventionen 108 (behandlas mer i detalj i kapitel 3) får upp-
gifter inte förvaras ” i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under 
en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas” (174). Följaktligen skulle uppgifter behöva raderas eller anonymiseras om 
en personuppgiftsansvarig ville lagra dem efter att de inte längre behövdes och inte 
längre tjänade sitt ursprungliga syfte.

Processen att anonymisera uppgifter innebär att alla identifierande beståndsdelar 
undanröjs från en uppsättning personuppgifter så att den registrerade inte längre 
går att identifiera (175). I sitt yttrande 05/2014 analyserar artikel 29-arbetsgrup-
pen olika anonymiseringsmetoders ändamålsenlighet och begränsningar (176). Den 

(169) Europadomstolen, Von Hannover mot Tyskland, nr 59320/00, 24 juni 2004, Europadomstolen, Sciacca 
mot Italien, nr 50774/99, 11 januari 2005, EU-domstolen, C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro 
ochranu osobních údajů, 11 december 2014. 

(170) Europadomstolen, Peck mot Förenade kungariket, nr 44647/98, 28 januari 2003, Europadomstolen, 
Köpke mot Tyskland (dec.), nr 420/07, 5 oktober 2010, Europeiska datatillsynsmannen (2010), The 
EDPS video-surveillance guidelines, 17 mars 2010.

(171) Europadomstolen, P.G. och J.H. mot Förenade kungariket, nr 44787/98, 25 september 2001, 
punkterna 59–60, Europadomstolen, Wisse mot Frankrike, nr 71611/01, 20 december 2005 
(franskspråkig version).

(172) Se artikel 29-gruppen (2007), Yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter, WP 136, 20 juni 2007, 
s. 9, Europarådet, Recommendation No. Rec(2006)4 of the Committee of Ministers to member states on 
research on biological materials of human origin, 15 mars 2006.

(173) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.13.
(174) Se not 173, artikel 5.1 e, uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 e.
(175) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 26.
(176) Artikel 29-gruppen (2014), Yttrande 05/2014 om anonymiseringsmetoder, WP216, 10 april 2014.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Von Hannover v. Germany%22],%22itemid%22:[%22001-109029%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Sciacca%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67930%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Sciacca%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67930%22]}
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-212/13&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-212/13&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60898
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59665
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71735
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/10_Biobanks/Rec%282006%294 EM E.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/10_Biobanks/Rec%282006%294 EM E.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
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erkänner det potentiella värde som sådana metoder har, men understryker att vissa 
metoder inte nödvändigtvis fungerar i samtliga fall. För att hitta den optimala lös-
ningen i en viss situation bör den lämpliga anonymiseringsprocessen avgöras från 
fall till fall. Oavsett metod som används måste identifiering oåterkalleligen förhin-
dras. Det innebär att för att uppgifter ska kunna anonymiseras får det inte finnas nå-
gon beståndsdel kvar i informationen som genom rimlig ansträngning skulle kunna 
användas för att åter identifiera den/de berörda (177). Risken för reidentifiering kan 
bedömas om man tar hänsyn till ”den tid, ansträngning eller resurser som behövs 
med tanke på uppgifternas karaktär, bakgrunden till deras användning, den tillgäng-
liga tekniken för reidentifiering och tillhörande kostnader” (178).

När uppgifter har anonymiserats framgångsrikt är de inte längre personuppgifter 
och dataskyddslagstiftningen gäller inte längre.

I dataskyddsförordningen föreskrivs det att den person eller organisation som an-
svarar för behandlingen av personuppgifterna inte ska vara tvungen att bevara, 
förvärva eller behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade 
endast i syfte att följa denna förordning. Denna regel har dock ett markant undan-
tag: varje gång den registrerade, i syfte att utöva rättigheterna till tillgång, rättelse, 
radering, begränsning av behandling och dataportabilitet, lämnar ytterligare infor-
mation till den personuppgiftsansvarige som gör identifiering möjlig, så blir de upp-
gifter som tidigare anonymiserats personuppgifter igen (179).

Pseudonymisering

Personuppgifter innehåller attribut, t.ex. namn, födelsedatum, kön, adress och andra 
beståndsdelar som kan leda till identifiering. Processen att pseudonymisera person-
uppgifter innebär att dessa attribut ersätts av en pseudonym.

I EU-lagstiftningen definieras pseudonymisering som ”behandling av personupp-
gifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en 
specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning 
att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska 
och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs 

(177) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 26.
(178) Europarådet, kommittén för konvention 108 (2017), Guidelines on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, punkt 6.2.
(179) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 11.

https://rm.coe.int/16806ebe7a
https://rm.coe.int/16806ebe7a
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en identifierad eller identifierbar fysisk person” (180). I motsats till anonymiserade 
uppgifter är pseudonymiserade uppgifter fortfarande personuppgifter och är där-
för underställda dataskyddslagstiftningen. Även om pseudonymisering kan minska 
säkerhetsriskerna för de registrerade, är det inte undantaget från dataskyddsförord-
ningens tillämpningsområde.

I dataskyddsförordningen erkänns olika slags användning av pseudonymisering som 
en lämplig teknisk åtgärd för förbättrat dataskydd, och det nämns specifikt för upp-
giftsbehandlingens utformning och säkerhet (181). Det är också en lämplig skyddsåt-
gärd som skulle kunna användas för att behandla personuppgifter för andra syften 
än de ursprungligen samlades in för (182).

Pseudonymisering nämns inte uttryckligen i den rättsliga definitionen i Europarå-
dets uppdaterade konvention 108. I den förklarande rapporten till den uppdaterade 
konventionen 108 anges det dock tydligt att ”användningen av pseudonym eller nå-
gon digital identifierare/digital identitet medför inte anonymisering av uppgifterna, 
eftersom den registrerade fortfarande kan identifieras eller individualiseras” (183). Ett 
sätt att pseudonymisera uppgifter är genom datakryptering. När uppgifter väl har 
pseudonymiserats finns kopplingen till en identitet i form av pseudonymen plus en 
krypteringsnyckel. Utan en sådan nyckel är det svårt att identifiera pseudonymise-
rade uppgifter. För dem som har rätt att använda krypteringsnyckeln är emellertid 
reidentifiering enkelt. Det måste finnas särskilt skydd mot obehörigas användning 
av krypteringsnycklar. Därför ”ska pseudonyma uppgifter ses som personuppgifter” 
som omfattas av den uppdaterade konventionen 108 (184).

Autentisering

Detta är ett förfarande genom vilket en person kan bevisa att han eller hon har en 
viss identitet och/eller har befogenhet att göra vissa saker, såsom att komma in på 
ett säkerhetsområde, eller ta ut pengar från ett bankkonto. Autentisering kan upp-
nås genom jämförelse av biometriska uppgifter, såsom ett foto eller fingeravtryck 
i ett pass, med uppgifter om den person som presenterar sig, exempelvis vid en 
invandringskontroll (185), eller genom att be om information som bör vara känd en-

(180) Se not 179, artikel 4.5.
(181) Se not 179, artikel 25.1.
(182) Se not 179, artikel 6.4.
(183) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 18.
(184) Se not 183.
(185) Se not 183, punkterna 56–57.
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bart av en person med en viss identitet eller tillstånd, såsom ett personligt identi-
fieringsnummer (PIN) eller lösenord, eller genom att kräva uppvisande av ett visst 
bevis som enbart ska innehas av personen med en viss identitet eller tillstånd, 
såsom ett speciellt smartkort eller nyckel till ett bankfack. Utöver lösenord eller 
smartkort, är elektroniska underskrifter, ibland tillsammans med PIN, ett instrument 
som är särskilt avpassat för att identifiera och autentisera en person i elektronisk 
kommunikation.

2.1.2. Särskilda kategorier av personuppgifter
Enligt EU-lagstiftningen och Europarådets lagstiftning finns det särskilda katego-
rier personuppgifter som, genom sin art, kan utgöra en risk för den registrerade när 
de behandlas och därför behöver utökat skydd. Sådana uppgifter är underställda en 
förbudsprincip och det finns ett begränsat antal villkor under vilka sådan behandling 
är laglig.

Inom ramen för den uppdaterade konventionen 108 (artikel 6) och dataskyddsför-
ordningen (artikel 9) anses följande kategorier vara känsliga uppgifter:

• Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung.

• Personuppgifter som avslöjar politiska åsikter, religiös eller annan övertygelse, 
däribland filosofisk.

• Personuppgifter som avslöjar medlemskap i fackförening.

• Genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som behandlas i syfte att identi-
fiera en person.

• Personuppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning.

Exempel: Målet Bodil Lindqvist (186) gällde hänvisning till olika personer med 
namn eller på andra sätt, t.ex. deras telefonnummer eller information om 
deras hobbyer, på en internetsida. EU-domstolen slog fast att ”uppgift om 
att en person har skadat sin fot och är deltidssjukskriven utgör en person-
uppgift om hälsa” (187).

(186) EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, 6 november 2003, punkt 51.
(187) Tidigare direktiv 95/46/EG, artikel 8.1, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
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Personuppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser

I den uppdaterade konventionen 108 finns personuppgifter som gäller överträdel-
ser, brottmål och fällande domar, och därtill hörande säkerhetsåtgärder, med på 
förteckningen över särskilda kategorier av personuppgifter (188). Inom ramen för 
dataskyddsförordningen nämns inte personuppgifter som gäller brottmål och över-
trädelser eller därtill hörande säkerhetsåtgärder som sådana i förteckningen över 
särskilda uppgiftskategorier, men de behandlas i en separat artikel. I artikel 10 i da-
taskyddsförordningen föreskrivs att behandling av sådana uppgifter endast får ut-
föras ”under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registre-
rades rättigheter och friheter fastställs”. Fullständiga register med information om 
fällande domar i brottmål får å andra sidan endast föras under kontroll av en särskild 
myndighet (189). I EU styrs behandling av personuppgifter inom ramen för brotts-
bekämpning av ett särskilt rättsinstrument, direktiv (EU) 2016/680 (190). I direktivet 
föreskrivs särskilda regler för dataskydd, som är bindande för behöriga myndigheter 
när de behandlar personuppgifter specifikt för att förebygga, utreda, avslöja och lag-
föra brott (se avsnitt 8.2.1).

2.2. Behandling av uppgifter

Viktiga punkter

• ”Behandling av uppgifter” gäller varje verksamhet som utförs med personuppgifter.

• Begreppet ”behandling” omfattar automatiserad och ej automatiserad behandling.

• Enligt EU-lagstiftningen gäller ”behandling” också manuell behandling i strukturerade 
lagringssystem.

• Enligt Europarådets lagstiftning kan innebörden av ”behandling” utökas genom natio-
nell lagstiftning så att det innefattar manuell behandling.

(188) Uppdaterade konventionen 108, artikel 6.1.
(189) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 10.
(190) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 119). 



105

Dataskyddsterminologi

2.2.1. Begreppet uppgiftsbehandling
Begreppet behandling av personuppgifter är omfattande enligt både EU-lagstift-
ningen och Europarådets lagstiftning: behandling av personuppgifter är alla åtgär-
der, såsom ”insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning 
eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, sprid-
ning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begräns-
ning, radering eller förstöring” (191), av personuppgifter. I den uppdaterade konven-
tionen 108 tillkommer också bevarande av personuppgifter till definitionen (192).

Exempel: I målet František Ryneš (193) tog Ryneš en bild på två personer som 
krossade fönster i hans hem, genom det kameraövervakningssystem som 
han hade installerat för att skydda sin egendom. EU-domstolen avgjorde att 
videoövervakning som inbegriper inspelning och lagring av personuppgifter 
utgör automatisk uppgiftsbehandling som ligger inom EU:s dataskyddslag-
stiftnings tillämpningsområde.

Exempel: I målet Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Lecce mot Salvatore Manni (194) begärde Salvatore Manni att hans per-
sonuppgifter skulle tas bort från ett kreditvärderingsföretags register, där 
han kopplades till ett fastighetsbolags konkurs, vilket påverkade hans rykte 
negativt. EU-domstolen ansåg att ”genom att föra in och förvara dessa upp-
gifter i registret, och i förekommande fall, på begäran av tredje man lämna 
ut dessa, genomför myndigheten med ansvar för registret en ’behandling 
av personuppgifter’ för vilken denne är ’registeransvarig’”.

Exempel: Arbetsgivare samlar in och behandlar uppgifter om sina anställda, 
däribland information som har med deras löner att göra. Deras anställnings-
avtal ger rättslig grund för att legitimt göra detta.

(191) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.2. Se även den uppdaterade konventionen 108, artikel 2 b.
(192) Uppdaterade konventionen 108, artikel 2 b.
(193) EU-domstolen, C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních údajů, 11 december 2014, 

punkt 25. 
(194) EU-domstolen, C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mot 

Salvatore Manni, 9 mars 2017, punkt 35.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
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Arbetsgivarna måste vidarebefordra sin personals löneuppgifter till skat-
temyndigheterna. Denna överföring av uppgifter blir också ”behandling” 
i den mening som detta begrepp har i den uppdaterade konventionen 108 
och i dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för sådan utlämning är 
emellertid inte anställningsavtalen. Det måste finnas ytterligare en rättslig 
grund för de behandlingsåtgärder som leder till att arbetsgivaren överför 
löneuppgifter till skattemyndigheterna. Denna rättsliga grund återfinns van-
ligen i bestämmelserna i de nationella skattelagarna. Utan sådana bestäm-
melser, och i brist på annan berättigad grund för behandling, skulle denna 
överföring av personuppgifter bli olaglig behandling.

2.2.2. Automatiserad uppgiftsbehandling
Dataskydd enligt den uppdaterade konventionen 108 och dataskyddsförordningen 
gäller helt och hållet för automatiserad uppgiftsbehandling.

Enligt EU-lagstiftningen avser automatiserad uppgiftsbehandling åtgärder på per-
sonuppgifter ”som helt eller delvis företas på automatisk väg” (195). Den uppdate-
rade konventionen 108 innehåller en liknande definition (196). I praktiken innebär 
detta att all behandling av uppgifter på automatisk väg med hjälp av t.ex. en per-
sondator, en mobil enhet eller en router omfattas av både EU:s och Europarådets 
dataskyddsregler.

Exempel: Målet Bodil Lindqvist (197) gällde hänvisning till olika personer med 
namn eller på andra sätt, t.ex. deras telefonnummer eller information om 
deras hobbyer, på en internetsida. EU-domstolen ansåg att ”omnämnandet av 
olika personer – vilka identifieras med namn eller på annat sätt, till exempel 
med telefonnummer eller med uppgifter om deras arbetsförhållanden och 
fritidsintressen – på en webbsida utgör en ’behandling av personuppgifter 
som helt eller delvis företas på automatisk väg’”, i den mening som avses 
i artikel 3.1 i direktiv 95/46/EG (198).

(195) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 2.1 och 4.2.
(196) Uppdaterade konventionen 108, artikel 2 b och c, förklarande rapport till den uppdaterade 

konventionen 108, punkt 21.
(197) EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, 6 november 2003, punkt 27.
(198) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 2.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
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Exempel: I målet Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (199) begärde Mario Cos-
teja González att en länk i Google-sökmotorn mellan hans namn och två 
tidningssidor, om en fastighetsauktion för avskrivning av skulder till soci-
alförsäkringsmyndigheten, skulle tas bort eller ändras. EU-domstolen slog 
fast att ”sökmotorleverantören – genom att på ett automatiskt, konstant och 
systematiskt sätt söka efter information som publicerats på internet – ’insam-
lar’ sådana uppgifter och sedan ’återvinner’, ’registrerar’ och ’organiserar’ 
dem i indexeringsprogram, ’lagrar’ dem på sina servrar och, i förekomman-
de fall, ’utlämnar’ dem och ’tillhandahåller’ dem till sina användare i form 
av förteckningar över sökresultat” (200). EU-domstolen drog slutsatsen att 
sådana åtgärder utgör ”behandling” och att ”det saknar därvid betydelse 
att sökmotorleverantören vidtar samma åtgärder avseende andra typer av 
information och inte gör någon åtskillnad mellan dem och personuppgifter”.

2.2.3. Icke automatiserad uppgiftsbehandling
Manuell uppgiftsbehandling kräver också dataskydd.

Dataskyddet enligt EU-lagstiftningen är inte på något sätt begränsat till automati-
serad uppgiftsbehandling. Följaktligen gäller dataskydd enligt EU-lagstiftningen be-
handling av personuppgifter i ett manuellt lagringssystem, d.v.s. ett särskilt struktu-
rerat pappersarkiv (201). Ett strukturerat lagringssystem är ett som kategoriserar en 
uppsättning personuppgifter så att de blir tillgängliga utifrån vissa kriterier. Om t.ex. 
en arbetsgivare har en pappersmapp med titeln ”anställdas ledighet”, som innehåll-
er alla detaljer om ledigheter som personal tagit ut det senaste året och är sorterad 
i alfabetisk ordning, så utgör den mappen ett manuellt lagringssystem som är un-
derställt EU:s dataskyddsregler. Anledningen till denna utökning av dataskyddet är 
att

• pappersarkiv kan struktureras på ett sätt som gör att det går snabbt och lätt att 
hitta information,

(199) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014.

(200) Se not 199, punkt 28.
(201) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 2.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
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• lagring av personuppgifter i strukturerade pappersmappar gör det lätt 
att kringgå de restriktioner som fastställs i  lagen för automatiserad 
uppgiftsbehandling (202).

När det gäller Europarådets lagstiftning erkänns det i definitionen av automatisk 
behandling att vissa steg med manuell användning av personuppgifter kan krävas 
mellan de automatiserade åtgärderna (203). I artikel 2 c i den uppdaterade konventio-
nen 108 står det att ”när automatiserad behandling inte används, innebär uppgifts-
behandling en åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter inom 
en strukturerad uppsättning av sådana uppgifter som är tillgängliga eller hämtnings-
bara enligt särskilda kriterier”.

2.3. Användare av personuppgifter

Viktiga punkter

• Vem som helst som bestämmer medel och ändamål för att behandla andras person-
uppgifter är ”personuppgiftsansvarig” enligt dataskyddslagstiftningen; om flera perso-
ner tar detta beslut tillsammans kan de vara ”gemensamt personuppgiftsansvariga”.

• Ett ”personuppgiftsbiträde” är en fysisk eller juridisk person som behandlar person-
uppgifter på en personuppgiftsansvarigs vägnar.

• Ett personuppgiftsbiträde blir personuppgiftsansvarig om personuppgiftsbiträdet 
självt bestämmer medlen och ändamålen för uppgiftsbehandlingen.

• Varje person som personuppgifter lämnas ut till är en ”mottagare”.

• En ”tredje part” är en fysisk eller juridisk person utöver den registrerade, den person-
uppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och personer som under den personupp-
giftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla 
personuppgifterna.

• Samtycke som rättslig grund för behandling av personuppgifter måste vara en frivillig, 
specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom en entydig bekräftande hand-
ling som betecknar godkännande av behandling.

• Behandling av särskilda kategorier av uppgifter grundat på samtycke kräver uttryckligt 
samtycke.

(202) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 15.
(203) Uppdaterade konventionen 108, artikel 2 b och c.
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2.3.1. Personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden

Den viktigaste konsekvensen av att vara personuppgiftsansvarig eller personupp-
giftsbiträde är det juridiska ansvaret att fullgöra respektive skyldigheter enligt da-
taskyddslagstiftningen. Inom den privata sektorn är det vanligtvis en fysisk eller ju-
ridisk person, inom den offentliga sektorn är det vanligtvis en myndighet. Det finns 
en viktig skillnad mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde. 
Den förra är den fysiska eller juridiska person som bestämmer ändamålen och med-
len för behandlingen, medan den senare är den fysiska eller juridiska person som 
behandlar uppgifterna åt den personuppgiftsansvarige, enligt strikta instruktioner. 
I princip är det den personuppgiftsansvarige som ska utöva kontroll över behand-
lingen och som har ansvaret för detta, däribland det juridiska ansvaret. I och med 
reformen av dataskyddsreglerna har emellertid numera personuppgiftsbiträdena en 
skyldighet att uppfylla många av de krav som gäller för personuppgiftsansvariga. 
Enligt dataskyddsförordningen ska t.ex. personuppgiftsbiträdena föra ett register 
över alla kategorier av behandling, för att uppvisa att de följt sina skyldigheter enligt 
förordningen (204). Personuppgiftsbiträdena ska också vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att trygga säkerheten vid behandlingen (205), utse ett 
dataskyddsombud i vissa situationer (206) samt underrätta den personuppgiftsan-
svarige om personuppgiftsincidenter (207).

Om en person har befogenhet att besluta och bestämma ändamålet och medlen för 
behandlingen beror på de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt defi-
nitionen av personuppgiftsansvarig i dataskyddsförordningen kan fysiska personer, 
juridiska personer och alla andra organ vara personuppgiftsansvariga. Emellertid har 
artikel 29-gruppen betonat att för att privatpersoner ska ha tillgång till en mer sta-
bil enhet för att kunna utöva sina rättigheter, ”bör man dock i första hand betrakta 
företaget eller organet som registeransvarigt, i stället för en viss person inom före-
taget eller organet” (208). När exempelvis ett företag säljer sjukvårdsutrustning till 
yrkesutövare, och en distributionslista över alla yrkesutövare i ett visst område görs 
upp och hanteras, är det företaget som är personuppgiftsansvarig och inte den för-
säljningschef som faktiskt använder och har hand om listan.

(204) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 30.2. 
(205) Se not 204, artikel 32. 
(206) Se not 204, artikel 37. 
(207) Se not 204, artikel 33.2. 
(208) Artikel 29-gruppen (2010), Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, WP 

169, Bryssel, 16 februari 2010. 
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Exempel: När marknadsavdelningen på företaget Sunshine planerar att be-
handla uppgifter för en marknadsundersökning, blir företaget Sunshine, inte 
de anställda på marknadsavdelningen, personuppgiftsansvarig för denna 
behandling. Marknadsavdelningen kan inte vara personuppgiftsansvarig, 
eftersom den inte har någon separat identitet.

Fysiska personer kan vara personuppgiftsansvariga enligt både EU:s och Europarå-
dets lagstiftning. När uppgifter behandlas om andra och det gäller verksamhet som 
är rent personlig eller har samband med hushållet, omfattas dock inte privatperso-
ner av reglerna i dataskyddsförordningen och den uppdaterade konventionen 108, 
och anses inte vara personuppgiftsansvariga (209). En privatperson som innehar sin 
korrespondens, en personlig dagbok som beskriver incidenter med vänner och kol-
legor samt familjemedlemmars sjukjournaler kan vara undantagen från dataskydds-
reglerna, eftersom dessa verksamheter kan vara rent personliga eller bara gälla 
hushållet. I dataskyddsförordningen förtydligas vidare att personliga verksamheter 
eller verksamheter i samband med hushållet också kan innefatta socialt nätverkan-
de och internetverksamhet i samband med sådan verksamhet (210). Å andra sidan 
gäller dataskyddsreglerna fullt ut för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbi-
träden som tillhandahåller medlen för att behandla personuppgifter för verksamhe-
ter som är personliga eller har samband med hushållet (t.ex. plattformar för sociala 
nätverk) (211).

Medborgarnas tillgång till internet och möjligheten att använda plattformar för 
e-handel, sociala nätverk och bloggwebbplatser för att dela personlig information 
om sig själv och andra privatpersoner gör det allt svårare att skilja personlig från 
icke-personlig uppgiftsbehandling (212). Om verksamheter är helt personliga el-
ler hushållsrelaterade beror på omständigheterna (213). Verksamheter som har yr-
kesrelaterade eller kommersiella aspekter kan inte omfattas av undantaget för 
hushåll (214). När uppgiftsbehandlingens omfattning och frekvens tyder på en yr-
kesverksamhet eller heltidsverksamhet, kan en privatperson anses vara 

(209) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 18 och artikel 2.2 c, uppdaterade konventionen 108, artikel 3.2.
(210) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 18. 
(211) Se not 210, skäl 18, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 29. 
(212) Se artikel 29-gruppens uttalande om diskussioner angående paketet för reform av 

uppgiftsskyddslagstiftningen (2013), Annex 2: Proposals and Amendments regarding exemption for 
personal or household activities, 27 februari 2013. 

(213) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 28. 
(214) Se den allmänna dataskyddsförordningen, skäl 18 och förklarande rapport till den uppdaterade 

konventionen 108, punkt 27. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2013/20130227_statement_dp_annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2013/20130227_statement_dp_annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2013/20130227_statement_dp_annex2_en.pdf
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personuppgiftsansvarig. Utöver behandlingens professionella eller kommersiella 
karaktär finns en annan faktor att ta hänsyn till, nämligen om personuppgifter görs 
tillgängliga för ett stort antal personer som uppenbarligen befinner sig utanför den 
enskilda personens privata sfär. I rättspraxis enligt dataskyddsdirektivet har det kon-
staterats att dataskyddslagstiftningen gäller när en privatperson, vid användning av 
internet, publicerar uppgifter om andra på en offentlig webbplats. EU-domstolen har 
ännu inte tagit några beslut om liknande omständigheter enligt dataskyddsförord-
ningen, som ger mer vägledning om vilka ämnesområden som skulle kunna anses 
ligga utanför dataskyddslagstiftningens tillämpningsområde enligt ”hushållsundan-
taget”, t.ex. användning av sociala medier i personliga syften.

Exempel: Målet Bodil Lindqvist (215) gällde hänvisning till olika personer med 
namn eller på andra sätt, t.ex. deras telefonnummer eller information om 
deras hobbyer, på en internetsida. EU-domstolen vidhöll att ”omnämnandet 
av olika personer – vilka identifieras med namn eller på annat sätt […] utgör 
en ’behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automa-
tisk väg’”, i den mening som avses i artikel 3.1 i dataskyddsdirektivet (216).

Sådan behandling av personuppgifter hamnar inte under rent personliga 
verksamheter eller verksamheter i samband med hushåll, som ligger utan-
för EU:s dataskyddsregler, eftersom detta undantag ska ”tolkas så, att det 
endast avser sådan verksamhet som utgör en del av enskildas privat- eller 
familjeliv, vilket uppenbart inte är fallet i fråga om sådan behandling av 
personuppgifter som består i att de offentliggörs på Internet och därmed 
blir åtkomliga för ett obestämt antal personer” (217).

Enligt EU-domstolen kan bildinspelningarna från en privat installerad säkerhetska-
mera under vissa omständigheter också omfattas av EU:s dataskyddslagstiftning.

(215) EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, 6 november 2003.
(216) Se not 215, punkt 27, tidigare direktiv 95/46/EG, artikel 3.1, numera den allmänna 

dataskyddsförordningen, artikel 2.1.
(217) EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, 6 november 2003, punkt 47.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
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Exempel: I målet František Ryneš (218) tog Ryneš en bild på två personer som 
krossade fönster i hans hem, genom det kameraövervakningssystem som 
han hade installerat för att skydda sin egendom. Inspelningen överlämnades 
sedan till polisen och användes under de straffrättsliga förfarandena.

EU-domstolen slog fast att ”i den mån videoövervakning […] även delvis 
omfattar ett område dit allmänheten har tillträde och därmed går utanför 
uppgiftshanterarens privata sfär kan denna verksamhet inte anses vara ’av 
rent privat natur eller som har samband med hans hushåll’” (219).

Personuppgiftsansvarig

I EU-lagstiftningen definieras en personuppgiftsansvarig (tidigare benämnd registe-
ransvarig) som någon som ”ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ända-
målen och medlen för behandlingen av personuppgifter” (220). En personuppgiftsan-
svarigs beslut fastställer varför och hur uppgifter ska behandlas.

I Europarådets lagstiftning definieras en ”personuppgiftsansvarig” enligt den upp-
daterade konventionen 108 som ”den fysiska eller juridiska person, offentliga myn-
dighet, tjänst, byrå eller annat organ som ensam eller gemensamt med andra har 
befogenhet att ta beslut när det gäller behandling av uppgifter” (221). Sådan befo-
genhet att ta beslut gäller ändamålen och medlen för behandlingen, plus de katego-
rier av uppgifter som ska behandlas och tillgången till uppgifterna (222). Om befogen-
heten i fråga härleds från en rättslig utnämning eller faktiska omständigheter måste 
avgöras från fall till fall (223).

Exempel: Målet Google Spain (224) togs till domstol av en spansk medborgare 
som ville ha en gammal tidningsartikel om sin ekonomiska historia borttagen 
från Google.

(218) EU-domstolen, C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních údajů, 11 december 2014, 
punkt 33.

(219) Tidigare direktiv 95/46/EG, artikel 3.2 andra strecksatsen, numera allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 2.2 c.

(220) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.7.
(221) Uppdaterade konventionen 108, artikel 2 d.
(222) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 22.
(223) Se not 222. 
(224) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
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EU-domstolen tillfrågades huruvida Google, som operatör av en sökmo-
tor, var ”personuppgiftsansvarig” för uppgifterna i den mening som avses 
i artikel 2 d i dataskyddsdirektivet (225). EU-domstolen övervägde en bred 
definition av begreppet ”ansvarig” för att ”säkerställa ett effektivt och 
komplett skydd för de berörda personerna” (226). EU-domstolen fann att 
sökmotorleverantören bestämde ändamålen och medlen för verksamheten 
och att den återgav uppgifter som laddats upp på internetsidor av utgivare 
av webbplatser tillgängliga för alla internetanvändare som utför en sökning 
baserad på den registrerades namn (227). Därför avgjorde EU-domstolen att 
Google kan ses som ”personuppgiftsansvarig” (228).

När en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde är etablerat utanför 
EU, behöver det företaget skriftligt utse en företrädare i EU (229). I dataskyddsför-
ordningen understryks det att företrädaren måste vara etablerad ”i en av de med-
lemsstater där de registrerade, vars personuppgifter behandlas i samband med att 
de erbjuds varor eller tjänster, eller vars beteende övervakas, befinner sig” (230). Om 
ingen företrädare är utsedd kan rättsliga åtgärder fortfarande inledas mot den per-
sonuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet självt (231).

Gemensamt personuppgiftsansvar

I dataskyddsförordningen föreskrivs det att när det finns två eller flera personupp-
giftsansvariga som tillsammans bestämmer ändamålet och medlen för behandling-
en, anses de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att de till-
sammans beslutar sig för att behandla uppgifter för ett gemensamt ändamål (232). 
I den förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 anges det att 

(225) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.7, EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. 
mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 
13 maj 2014, punkt 21.

(226) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014, punkt 34.

(227) Se not 226, punkterna 35–40.
(228) Se not 226, punkt 41.
(229) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 27.1.
(230) Se not 229, artikel 27.3.
(231) Se not 229, artikel 27.5.
(232) Se not 229, artiklarna 4.7 och 26.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0131&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0131&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
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flera personuppgiftsansvariga eller gemensamt personuppgiftsansvar också är möj-
ligt inom Europarådets ram (233).

Artikel 29-gruppen påpekar att gemensamt personuppgiftsansvar kan ha olika for-
mer, och att olika personuppgiftsansvarigas deltagande i kontrollverksamheterna 
kan vara ojämlikt (234). Sådan flexibilitet gör det möjligt att hantera uppgiftsbehand-
lingens nuvarande, allt mer komplicerade verklighet (235). Gemensamt ansvariga 
måste därför i ett inbördes arrangemang fastställa sina respektive ansvarsområden 
för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen (236).

Gemensamt personuppgiftsansvar leder till gemensamt ansvar för en behand-
ling (237). Inom ramen för EU-lagstiftningen innebär det att varje personuppgiftsan-
svarig eller personuppgiftsbiträde kan hållas fullt ansvarig för hela den skada som 
orsakas av behandling under gemensamt personuppgiftsansvar, för att säkerställa 
att den registrerade får faktisk ersättning (238).

Exempel: En databas som flera kreditinstitutioner driver gemensamt om sina 
försumliga kunder är ett vanligt exempel på gemensamt personuppgifts-
ansvar. När någon ansöker om en kreditlimit från en bank som är en av de 
gemensamma personuppgiftsansvariga, kontrollerar bankerna databasen 
för att kunna fatta välgrundade beslut om den klagandes kreditvärdighet.

I de bestämmelserna fastställs det inte uttryckligen huruvida gemensamt person-
uppgiftsansvar kräver att det delade syftet ska vara detsamma för var och en av 
de personuppgiftsansvariga eller huruvida det är tillräckligt om deras syften en-
dast delvis överlappar varandra. Än så länge finns ingen aktuell rättspraxis att till-
gå på europeisk nivå. I sitt yttrande från 2010 om begreppen registeransvarig och 
registerförare (d.v.s. personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde) slår arti-
kel 29-gruppen fast att gemensamt personuppgiftsansvariga ska dela alla ändamål 

(233) Uppdaterade konventionen 108, artikel 2 d, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, 
punkt 22. 

(234) Artikel 29-gruppen (2010), Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, 
WP 169, Bryssel, 16 februari 2010, s. 19.

(235) Se not 234.
(236) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 79.
(237) Se not 236, punkt 21.
(238) Se not 237, artikel 82.4.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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och medel för behandling, eller bara vissa ändamål eller medel eller delar därav (239). 
Det förra skulle tyda på en mycket nära förbindelse mellan de olika aktörerna, med-
an det senare skulle antyda en lösare förbindelse.

Artikel 29-gruppen förespråkar en bredare tolkning av begreppet gemensamt 
personuppgiftsansvar, i syfte att möjliggöra viss flexibilitet så det går att hantera 
uppgiftsbehandlingens nuvarande, allt mer komplicerade verklighet (240). Arbets-
gruppens ståndpunkt illustreras av ett mål som gällde Swift, Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication.

Exempel: I det så kallade Swift-målet anlitade europeiska bankinstitutioner 
Swift, ursprungligen som personuppgiftsbiträde, för att överföra uppgifter 
under banktransaktioner. Swift lämnade ut dessa uppgifter om banktrans-
aktioner, lagrade i dataservicecentrum i Förenta staterna, till det ameri-
kanska finansdepartementet utan att uttryckligen ha ålagts att göra det av 
de europeiska bankinstitutioner som anlitat Swift. När artikel 29-gruppen 
utvärderade lagligheten i situationen drog den slutsatsen att europeiska 
bankinstitutioner som anlitar Swift, liksom Swift själv, måste betraktas som 
gemensamt personuppgiftsansvariga inför europeiska kunder när det gäller 
utlämning av deras uppgifter till de amerikanska myndigheterna (241).

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde (tidigare benämnt registerförare) definieras i EU-lagstift-
ningen som någon som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs 
räkning (242). Den verksamhet som anförtros ett personuppgiftsbiträde kan vara be-
gränsad till en mycket specifik uppgift eller ett mycket specifikt sammanhang eller 
kan vara relativt allmän och omfattande.

Enligt Europarådets lagstiftning är innebörden av ett personuppgiftsbiträde samma 
som i EU-lagstiftningen (243).

(239) Artikel 29-gruppen (2010), Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, 
WP 169, Bryssel, 16 februari 2010, s. 19.

(240) Se not 239.
(241) Artikel 29-gruppen (2006), Yttrande 10/2006 om behandling av personuppgifter hos SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication), WP 128, Bryssel, 22 november 2006.
(242) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.8.
(243) Uppdaterade konventionen 108, artikel 2 f.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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Förutom att personuppgiftsbiträden behandlar uppgifter åt andra är de också per-
sonuppgiftsansvariga för egen del, när det gäller den behandling de utför för sina 
egna ändamål, t.ex. administrationen av egna anställda, löner och kunder.

Exempel: Företaget Everready är specialiserat på att behandla uppgifter för 
administration av personalinformation åt andra företag. I den funktionen är 
Everready personuppgiftsbiträde. När Everready behandlar uppgifter om sina 
egna anställda är man dock personuppgiftsansvarig för den behandling som 
utförs i syfte att fullgöra skyldigheterna som arbetsgivare.

Relationen mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde

Som vi har sett definieras den personuppgiftsansvarige som den som bestämmer 
ändamål och medel för behandling. I dataskyddsförordningen anges det tydligt att 
personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter på instruktion från den 
personuppgiftsansvarige, såvida personuppgiftsbiträdet inte är skyldigt att göra det 
enligt EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt (244). Avtalet mellan den per-
sonuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet är ett nödvändigt inslag i deras 
relation, och ett rättsligt krav (245).

Exempel: Direktören för företaget Sunshine beslutar att företaget Cloudy 
Company, som är specialiserat på molnbaserad datalagring, ska hantera 
Sunshines kunduppgifter. Sunshine Company är fortfarande personupp-
giftsansvarig och Cloudy Company är bara personuppgiftsbiträde, eftersom 
Cloudy enligt avtalet endast får använda Sunshines kunduppgifter för de 
ändamål som Sunshine bestämmer.

Om befogenheten att bestämma medlen för behandling delegeras till ett person-
uppgiftsbiträde, måste den personuppgiftsansvarige ändå kunna utöva en lämplig 
grad av kontroll över vad personuppgiftsbiträdet fattar för beslut gällande medlen 
för behandlingen. Det övergripande ansvaret ligger fortfarande hos den personupp-
giftsansvarige, som måste övervaka att personuppgiftsbiträdenas beslut följer data-
skyddslagstiftningen och den personuppgiftsansvariges egna instruktioner.

(244) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 29.
(245) Se not 244, artikel 28.3.
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Om dessutom ett personuppgiftsbiträde inte skulle respektera villkoren för uppgifts-
behandling såsom den personuppgiftsansvarige föreskriver, så har personuppgifts-
biträdet blivit personuppgiftsansvarig, åtminstone så långt som överträdelsen av 
den personuppgiftsansvariges instruktioner sträcker sig. Detta gör sannolikt person-
uppgiftsbiträdet till en personuppgiftsansvarig som handlar olagligt. Den ursprung-
lige personuppgiftsansvarige måste då också i sin tur förklara hur det var möjligt 
för personuppgiftsbiträdet att överträda sitt mandat (246). Artikel 29-gruppen verkar 
också förutsätta gemensamt personuppgiftsansvar i sådana fall, eftersom detta ger 
det bästa skyddet av de registrerades intressen (247).

Det kan också bli problem med ansvarsfördelningen när en personuppgiftsansvarig 
är ett litet företag och personuppgiftsbiträdet är ett stort bolag som har makt att 
diktera villkoren för sina tjänster. Under sådana omständigheter vidhåller dock ar-
tikel 29-gruppen att ansvarsnivån inte bör sänkas på grund av ekonomisk obalans 
och att förståelsen av begreppet personuppgiftsansvarig måste upprätthållas (248).

För tydlighetens och öppenhetens skull ska detaljerna om relationen mellan en 
personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde dokumenteras i ett skriftligt 
avtal (249). Avtalet ska i synnerhet innehålla information om föremålet för behand-
lingen, dess varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier 
av registrerade. Även den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets 
skyldigheter och rättigheter bör föreskrivas, t.ex. krav på konfidentialitet och säker-
het. Att inte ha ett sådant avtal är en överträdelse av den personuppgiftsansvariges 
skyldighet att tillhandahålla skriftlig dokumentation av ömsesidigt ansvar, och kan 
leda till sanktioner. När skada orsakas till följd av att man agerat utanför eller inte 
har följt den personuppgiftsansvariges lagenliga instruktioner, är det inte bara den 
personuppgiftsansvarige som kan hållas ansvarig, utan även personuppgiftsbiträ-
det (250). Personuppgiftsbiträdet ska föra register över alla kategorier av behandling 
denne utför för den personuppgiftsansvariges räkning (251). Dessa register ska göras 

(246) Se not 244, artikel 82.2.
(247) Artikel 29-arbetsgruppen (2010), Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och 

registerförare, WP 169, Bryssel, 16 februari 2010, s. 25, artikel 29-arbetsgruppen (2006), Yttrande 
10/2006 om behandling av personuppgifter hos SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), WP 128, Bryssel, 22 november 2006.

(248) Artikel 29-gruppen (2010), Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, 
WP 169, Bryssel, 16 februari 2010, s. 26.

(249) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 28.3 och 28.9.
(250) Se not 249, artikel 82.2.
(251) Se not 249, artikel 30.2.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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tillgängliga för tillsynsmyndigheten på begäran, eftersom den personuppgiftsansva-
rige och personuppgiftsbiträdet båda måste samarbeta med den myndigheten när 
de utför sina uppgifter (252). Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
har också möjlighet att ansluta sig till en godkänd uppförandekod eller certifierings-
mekanism för att visa att de uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (253).

Det kan hända att personuppgiftsbiträden vill delegera vissa uppgifter till ytterligare 
underleverantörer. Detta är lagligt, förutsatt att lämpliga avtalsföreskrifter upprättas 
mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, bl.a. med uppgift 
om huruvida den personuppgiftsansvariges godkännande krävs i varje enskilt fall 
eller om det räcker att den blir informerad. I dataskyddsförordningen föreskrivs att 
det ursprungliga personuppgiftsbiträdet förblir fullt ansvarigt inför den personupp-
giftsansvarige när en underleverantör inte kan fullgöra sina skyldigheter avseende 
dataskydd (254).

I Europarådets lagstiftning är tolkningen av begreppen personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde, såsom de förklaras ovan, fullt tillämplig (255).

2.3.2. Mottagare och tredje parter
Skillnaden mellan dessa två kategorier personer eller enheter, som infördes genom 
dataskyddsdirektivet, ligger huvudsakligen i deras förhållande till den personupp-
giftsansvarige och därmed i deras möjlighet att få tillgång till personuppgifter som 
innehas av den personuppgiftsansvarige.

En ”tredje part” är någon som är skild från den personuppgiftsansvarige och per-
sonuppgiftsbiträdet. Enligt artikel 4.10 i dataskyddsförordningen är en tredje part 
”en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte 
är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de 
personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets di-
rekta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna”. Detta innebär att perso-
ner som arbetar för en organisation som är skild från den personuppgiftsansvariga 
– även om den tillhör samma koncern eller moderbolag – blir (eller tillhör) en ”tredje 

(252) Se not 249, artiklarna 30.4 och 31.
(253) Se not 249, artiklarna 28.5 och 42.4.
(254) Se not 249, artikel 28.4.
(255) Se exempelvis den uppdaterade konventionen 108, artikel 2 b, och rekommendationen om profilering, 

artikel 1.
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part”. Samtidigt blir filialer till en bank som behandlar kunders konton under sitt hu-
vudkontors direkta ansvar inte ”tredje parter” (256).

”Mottagare” är en bredare term än ”tredje part”. I den mening som avses i arti-
kel 4.9 i dataskyddsförordningen innebär en mottagare ”en fysisk eller juridisk per-
son, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna 
utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte”. Denna mottagare kan antingen 
vara en person utanför den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet – 
det blir då en tredje part – eller någon internt hos den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet, t.ex. en anställd eller en annan avdelning inom samma före-
tag eller myndighet.

Åtskillnaden mellan mottagare och tredje parter är viktig enbart på grund av villko-
ren för laglig utlämning av uppgifter. De anställda hos en personuppgiftsansvarig 
eller ett personuppgiftsbiträde kan vara mottagare av personuppgifter utan ytter-
ligare rättsliga krav om de är involverade i den personuppgiftsansvariges eller per-
sonuppgiftsbiträdets behandling. En tredje part, som är åtskild från den personupp-
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, har däremot inte tillåtelse att använda 
de personuppgifter som en personuppgiftsansvarig behandlar, om det inte finns 
särskilda rättsliga grunder i ett specifikt fall.

Exempel: En personuppgiftsansvarigs anställd, som använder personupp-
gifter inom ramen för de uppgifter arbetsgivaren har anförtrott honom eller 
henne, är mottagare av uppgifter, men inte tredje part, eftersom han eller 
hon använder uppgifterna i den personuppgiftsansvariges namn och enligt 
dennes instruktioner. Om t.ex. en arbetsgivare lämnar personuppgifter om 
sina anställda till sin personalavdelning inför kommande prestationsutvärde-
ringar, så blir personalavdelningen mottagare av personuppgifter, eftersom 
uppgifterna har lämnats till dem som en del av den behandling de utför åt 
den personuppgiftsansvarige.

Om organisationen däremot lämnar ut uppgifter om sina anställda till ett 
utbildningsföretag som ska använda dem för att skräddarsy ett utbildnings-
program för personalen, så är det utbildningsföretaget en tredje part. Skälet 
är att utbildningsföretaget inte har särskild legitimitet eller tillstånd (vilket 
i fallet med ”personalavdelningen” finns i och med anställningsförhållandet 

(256) Artikel 29-gruppen (2010), Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, 
WP 169, Bryssel, 16 februari 2010, s. 31.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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med den personuppgiftsansvarige) att behandla dessa personuppgifter. De 
har med andra ord inte fått informationen som en del av sin anställning hos 
den personuppgiftsansvarige.

2.4. Samtycke

Viktiga punkter

• Samtycke som rättslig grund för behandling av personuppgifter måste vara en frivillig, 
specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom en entydig bekräftande hand-
ling som betecknar godkännande av behandling.

• Behandling av särskilda kategorier av uppgifter kräver uttryckligt samtycke.

Som vi ska se i detalj i kapitel 4 är samtycke ett av de berättigade skälen till be-
handling av personuppgifter. Samtycke innebär ”varje slag av frivillig, specifik, in-
formerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade […] godtar 
behandling” (257).

Enligt EU-lagstiftningen krävs det flera moment för att samtycke ska gälla, med 
syftet att garantera att de registrerade verkligen har menat att godkänna att deras 
uppgifter används på ett visst sätt (258):

• Samtycke måste lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär 
ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registre-
rades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande ho-
nom eller henne. En sådan handling kan vara en åtgärd eller en förklaring.

• Den registrerade måste ha rätt att när som helst ta tillbaka samtycket.

• Vid skriftliga förklaringar som även rör andra frågor, t.ex. ”användarvillkor”, mås-
te begäranden om samtycke uttryckas på ett tydligt och enkelt språk och i en 
förståelig och lättillgänglig form, som tydligt urskiljer samtycket från andra frå-
gor; om en del av den förklaringen strider mot dataskyddsförordningen ska den 
inte vara bindande.

(257) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.11. Se även uppdaterade konventionen 108, artikel 5.2.
(258) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 7.
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Samtycke blir endast giltigt sett till dataskyddslagstiftningen om samtliga dessa krav 
är uppfyllda. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att visa att den registre-
rade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter (259). Beståndsdelarna i ett 
giltigt samtycke kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 4.1.1 om lagliga grun-
der till att behandla personuppgifter.

Konvention 108 innehåller ingen definition av samtycke; detta överlåts till den na-
tionella lagstiftningen. I Europarådets lagstiftning motsvarar dock beståndsdelarna 
i giltigt samtycke dem som tidigare har beskrivits (260).

Ytterligare krav enligt civilrätten för giltigt samtycke, såsom rättskapacitet, gäller 
naturligt också i dataskyddssammanhang, eftersom dessa krav är grundläggande 
rättsliga förutsättningar. Ogiltigt samtycke från personer som inte har rättskapacitet 
innebär att det saknas en rättslig grund för att behandla uppgifter om dessa per-
soner. När det gäller minderårigas rättskapacitet att ingå avtal, så föreskrivs i data-
skyddsförordningen att dess regler om minimiålder för att erhålla giltigt samtycke 
inte påverkar medlemsstaternas allmänna avtalsrätt (261).

Samtycke måste ges på ett tydligt sätt, så att det inte finns några tvivel om den 
registrerades avsikt (262). Samtycket måste vara uttryckligt när det gäller behandling 
av känsliga uppgifter, och kan ges muntligen eller skriftligen (263). Det sistnämnda 
kan göras med elektroniska medel (264). Inom ramen för både EU:s och Europarådets 
lagstiftning ska godkännande av behandling av personuppgifter ges genom en för-
klaring eller en entydig bekräftande handling (265). Samtycke kan alltså inte härledas 
från tystnad, förmarkerade rutor, förifyllda formulär eller inaktivitet (266).

(259) Se not 258, artikel 7.1.
(260) Uppdaterade konventionen 108, artikel 5.2, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, 

punkterna 42–45.
(261) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 8.3.
(262) Se not 261, artiklarna 6.1 a och 9.2 a.
(263) Se not 261, skäl 32.
(264) Se not 261.
(265) Se not 261, artikel 4.11, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 42. 

(266) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 32, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, 
punkt 42. 
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EU Frågor som täcks Europarådet
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 a

Laglighetsprincipen Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.3

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 a

Rättviseprincipen Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.4 a
Europadomstolen, K.H. m.fl. 
mot Slovakien, nr 32881/04, 
2009

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 a
EU-domstolen, C-201/14, 
Smaranda Bara m.fl. mot Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate m.fl., 2015

Öppenhetsprincipen Uppdaterade konventionen 
108, artiklarna 5.4 a och 8
Europadomstolen, 
Haralambie mot Rumänien, 
nr 21737/03, 2009

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 b

Principen om 
ändamåls-

begränsning

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.4 b

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 c
EU-domstolen, förenade målen 
C-293/12 och C-594/12, Digital 
Rights Ireland och Kärntner 
Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 2014

Principen om 
uppgiftsminimering

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.4 c 

Huvudprinciper i den 
europeiska lagstiftningen 
om skydd av personuppgifter

3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95302
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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EU Frågor som täcks Europarådet
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 d
EU-domstolen, C-553/07, 
College van burgemeester en 
wethouders van Rotterdam mot 
M. E. E. Rijkeboer, 2009

Principen om 
uppgifters korrekthet

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.4 d

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.1 e
EU-domstolen, förenade målen 
C-293/12 och C-594/12, Digital 
Rights Ireland och Kärntner 
Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 2014

Principen om 
lagringsbegränsning

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 5.4 e
Europadomstolen, S. och 
Marper mot Förenade 
kungariket (stora kammaren), 
nr 30562/04 och 30566/04, 
2008

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artiklarna 5.1 f och 32

Principen om 
datasäkerhet 
(integritet och 

konfidentialitet)

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 7

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 5.2

Principen om 
ansvarsskyldighet

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 10

I artikel 5 i den allmänna dataskyddsförordningen fastställs de principer som styr 
behandlingen av personuppgifter. Dessa principer omfattar

• laglighet, rättvisa/korrekthet och öppenhet,

• ändamålsbegränsning,

• uppgiftsminimering,

• uppgifters korrekthet,

• lagringsminimering,

• integritet och konfidentialitet.

Principerna fungerar som utgångspunkt för mer detaljerade bestämmelser i de på-
följande artiklarna i förordningen. De dyker också upp i artiklarna 5, 7, 8 och 10 i den 
uppdaterade konventionen 108. All senare dataskyddslagstiftning på Europarådets 
eller EU:s nivå måste överensstämma med dessa principer, och man ska ha dem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
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i åtanke vid tolkning av sådan lagstiftning. Enligt EU-lagstiftningen är begränsning-
ar av behandlingsprinciperna endast tillåtna i den mån de motsvarar de rättigheter 
och skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 12 till 22, och de måste respektera det 
väsentliga i de grundläggande rättigheterna och friheterna. Alla undantag från och 
begränsningar av dessa huvudprinciper kan föreskrivas på EU-nivå eller nationell 
nivå (267), de måste vara föreskrivna i lag, ha ett legitimt mål och vara nödvändiga 
och proportionerliga åtgärder i ett demokratiskt samhälle (268). Samtliga tre villkor 
ska vara uppfyllda.

3.1. Principerna om laglighet, rättvisa och 
öppenhet vid behandling

Viktiga punkter

• Principerna om laglighet, rättvisa och öppenhet gäller all behandling av 
personuppgifter.

• Enligt dataskyddsförordningen krävs något av följande för laglighet:

• Den registrerades samtycke.

• Nödvändighet att ingå ett avtal.

• En rättslig förpliktelse.

• Nödvändighet för att skydda grundläggande intressen för den registrerade eller 
för en annan person.

• Nödvändighet för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

• Nödvändighet för den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade 
intressen, om de inte åsidosätts av den registrerades intressen och rättigheter.

• Behandling av personuppgifter ska ske på ett rättvist sätt.

• Den registrerade ska informeras om risken för att säkerställa att behandlingen inte 
får oförutsägbara negativa konsekvenser.

(267) Uppdaterade konventionen 108, artikel 11.1, allmänna dataskyddsförordningen, artikel 23.1.
(268) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 23.1.
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• Behandling av personuppgifter ska ske på ett öppet sätt.

• De personuppgiftsansvariga ska informera de registrerade innan de behandlar de-
ras uppgifter, bland annat om syftet med behandlingen och om den personupp-
giftsansvariges identitet och adress.

• Information om behandlingen ska ges på ett klart och tydligt språk, så att de re-
gistrerade lätt kan förstå vilka regler, risker, skyddsåtgärder och rättigheter som är 
involverade.

• Registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter, var de än behandlas.

3.1.1. Behandlingens laglighet
I EU:s och Europarådets dataskyddslagar krävs att personuppgifter ska behandlas 
lagligt (269). Laglig behandling kräver den registrerades samtycke eller annan legitim 
grund som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen (270). Artikel 6.1 i dataskyddsförord-
ningen innehåller fem rättsliga grunder till behandling, utöver samtycke, nämligen 
när det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra ett avtal, för att 
utföra en uppgift som ingår i myndighetsutövning, för att fullgöra en rättslig förplik-
telse, för ett ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts 
berättigade intressen, eller om det är nödvändigt för att skydda den registrerades 
grundläggande intressen. Detta kommer att behandlas mer i detalj i avsnitt 4.1.

3.1.2. Rättvisa i behandlingen
Utöver laglig behandling krävs det i EU:s och Europarådets dataskyddslagar att per-
sonuppgifter ska behandlas rättvist (korrekt) (271). Principen om rättvis behandling 
styr främst förhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade.

Personuppgiftsansvariga ska meddela registrerade och allmänheten att de kom-
mer att behandla uppgifter på ett lagligt och öppet sätt, och måste kunna påvisa 
att behandlingsåtgärderna är förenliga med dataskyddsförordningen. Behand-
lingsåtgärderna får inte utföras i hemlighet, och de registrerade ska vara medvet-
na om potentiella risker. Dessutom ska personuppgiftsansvariga i möjligaste mån 
agera på ett sådant sätt att den registrerades önskningar skyndsamt uppfylls, 

(269) Uppdaterade konventionen 108, artikel 5.3, allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 a.
(270) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 8.2, allmänna 

dataskyddsförordningen, skäl 40 och artiklarna 6–9, uppdaterade konventionen 108, artikel 5.2, 
förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 41.

(271) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 a, uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 a.
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i synnerhet när det är hans eller hennes samtycke som utgör den rättsliga grunden 
för uppgiftsbehandlingen.

Exempel: I målet K.H. m.fl. mot Slovakien (272) hade de klagande – kvinnor av 
etniskt romskt ursprung – behandlats på två sjukhus i östra Slovakien under 
sina graviditeter och förlossningar. Efteråt kunde ingen av dem få barn igen 
trots upprepade försök. De nationella domstolarna ålade sjukhusen att låta 
de klagande och deras representanter läsa och göra avskrifter av journaler-
na, men avslog deras begäran att fotokopiera handlingarna, efter vad som 
uppgavs i syfte att förhindra missbruk. Statens positiva skyldigheter enligt 
artikel 8 i Europakonventionen innefattar definitivt en skyldighet att göra 
kopior av datafiler tillgängliga för de registrerade. Det var statens uppgift 
att fastställa arrangemangen för att kopiera filer med personuppgifter eller 
i förekommande fall lämna övertygande skäl till att vägra att göra det. I de 
klagandes fall motiverade de nationella domstolarna förbudet mot att göra 
kopior av medicinska journaler med behovet att skydda relevant informa-
tion från att missbrukas. Europadomstolen kunde emellertid inte se hur de 
klagande, som i vilket fall som helst hade fått tillgång till sina medicinska 
journaler i sin helhet, skulle ha kunnat missbruka information som gällde dem 
själva. Risken för sådant missbruk kunde dessutom ha förebyggts på andra 
sätt än genom att vägra de klagande kopiering av filerna, exempelvis genom 
att begränsa antalet personer som har rätt att få tillgång till filerna. Staten 
lyckades inte visa på förekomsten av tillräckligt övertygande skäl till att 
neka de klagande faktisk tillgång till information om deras hälsa. Domstolen 
drog därför slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

När det gäller internettjänster ska databehandlingssystemens egenskaper göra det 
möjligt för de registrerade att verkligen förstå vad som händer med deras uppgifter. 
I vilket fall som helst går rättviseprincipen längre än skyldigheten till öppenhet, och 
kan också kopplas till behandling av personuppgifter på ett etiskt sätt.

Exempel: På en forskningsavdelning vid ett universitet utförs ett experi-
ment där man analyserar humörförändringar hos 50 försökspersoner. Dessa 
måste registrera sina tankar i en elektronisk fil varje timme, vid en viss tid-
punkt. De 50 personerna gav sitt samtycke för just detta projekt, och till att 

(272) Europadomstolen, K.H. m.fl. mot Slovakien, nr 32881/04, 28 april 2009.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92418
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universitetet använde uppgifterna på just detta sätt. Forskningsavdelningen 
upptäcker snart att elektronisk loggning av tankar skulle vara väldigt an-
vändbart för ett annat projekt inriktat på psykisk hälsa, som samordnas av 
ett annat team. Även om universitetet som personuppgiftsansvarig kunde ha 
använt samma uppgifter till ett annat teams arbete utan ytterligare åtgärder 
för att säkerställa att behandlingen av dessa uppgifter är laglig, så informerar 
universitetet de registrerade och ber om nytt samtycke, i enlighet med sin 
forskningsetiska kod och principen om rättvis behandling.

3.1.3. Behandlingens öppenhet
Enligt EU:s och Europarådets dataskyddslagar ska behandling av personuppgifter 
ske på ett ”öppet sätt i förhållande till den registrerade” (273).

Genom denna princip införs en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att hålla de registrerade – som kan vara användare, kun-
der eller klienter – informerade om hur deras uppgifter används (274). Öppenhet kan 
syfta på den information som ges till den enskilda personen innan behandlingen in-
leds (275), den information som ska kunna göras tillgänglig för de registrerade under 
behandlingen (276), men också den information som ges till registrerade när de begär 
att få tillgång till sina egna uppgifter (277).

Exempel: I målet Haralambie mot Rumänien (278) fick den klagande tillgång 
till den information som säkerhetstjänsten hade om honom först fem år efter 
sin begäran. Europadomstolen upprepade att enskilda som var föremål för 
personliga akter som innehas av offentliga myndigheter hade ett väsentligt 
intresse av att kunna få tillgång till dem. Myndigheterna var skyldiga att 
erbjuda ett effektivt förfarande för att få tillgång till informationen. Eu-
ropadomstolen ansåg att varken mängden överförda akter eller bristerna 
i arkiveringssystemet motiverade en försening på fem år när det gäller att 
bevilja den klagandes begäran om tillgång till sina akter. Myndigheterna 

(273) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 a, uppdaterade konventionen 108, artiklarna 5.4 a och 8.
(274) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 12.
(275) Se not 274, artiklarna 13 och 14.
(276) Artikel 29-gruppen, Yttrande 2/2017 om behandling av personuppgifter på arbetsplatsen, WP 249, 

23 juni 2017, s. 23.
(277) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 15.
(278) Europadomstolen, Haralambie mot Rumänien, nr 21737/03, 27 oktober 2009.

https://www.huntonprivacyblog.com/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-95302%22]}
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hade inte erbjudit den klagande något effektivt och tillgängligt förfarande 
för att göra det möjligt för honom att få tillgång till sina personliga akter 
inom rimlig tid. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen 
hade överträtts.

Behandlingen av uppgifter måste förklaras för de registrerade på ett lättfattligt sätt 
som innebär att de förstår vad som kommer att hända med deras uppgifter. Detta 
innebär att den registrerade måste känna till det särskilda syftet med att behandla 
personuppgifter vid tillfället för insamlingen av personuppgifterna (279). Öppenheten 
vid behandlingen kräver att ett klart och tydligt språk används (280). Det måste vara 
uppenbart för de berörda personerna vad det finns för risker, regler, skyddsåtgärder 
och rättigheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter (281).

I Europarådets lagstiftning anges det också att det är obligatoriskt för den person-
uppgiftsansvarige att i förväg förse de registrerade med viss väsentlig information. 
Information om den personuppgiftsansvariges (eller de medpersonuppgiftsansva-
rigas) namn och adress, den rättsliga grunden för och ändamålen med uppgiftsbe-
handlingen, kategorierna av behandlade uppgifter och mottagare, plus metoderna 
för att utöva rättigheterna, kan lämnas i valfritt lämpligt format (antingen genom 
en webbplats, tekniska verktyg på personliga enheter osv.) så länge informationen 
presenteras tydligt och ändamålsenligt för den registrerade. Den presenterade in-
formationen bör vara lättillgänglig, läsbar, förståelig och anpassad efter de aktuella 
registrerade (t.ex. på ett barnvänligt språk när detta behövs). All vidare information 
som behövs för att säkerställa rättvis uppgiftsbehandling eller som är användbar för 
sådant ändamål, t.ex. hur länge uppgifter behålls, kunskap om resonemanget bak-
om uppgiftsbehandlingen eller information om överföring av uppgifter till en annan 
part eller icke-part (inklusive om just den icke-parten ger en lämplig skyddsnivå för 
personuppgifter eller vad den personuppgiftsansvarige har för åtgärder för att ga-
rantera en sådan lämplig skyddsnivå) ska också lämnas (282).

Enligt rätten att få tillgång (283) har en registrerad person rätt att på begäran få 
veta av en personuppgiftsansvarig om hans/hennes uppgifter behandlas, och i så 

(279) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 39.
(280) Se not 279.
(281) Se not 279.
(282) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 68.
(283) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 15. 
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fall vilka uppgifter som är föremål för sådan behandling (284). Enligt rätten till infor-
mation (285) ska personerna vars uppgifter behandlas också informeras i förväg av 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden om detaljer som bl.a. syften, 
tidslängd och metoder för behandling, i regel innan behandlingen inleds.

Exempel: Målet Smaranda Bara m.fl. mot Preşidentele Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (286) 
gällde att den nationella skattemyndigheten i Rumänien hade överfört 
skatteuppgifter om egenföretagares inkomster till Rumäniens nationella 
sjukförsäkringskassa, och att betalning av förfallna sjukförsäkringsavgifter 
utkrävdes med dessa uppgifter som grund. EU-domstolen ombads att av-
göra om förhandsinformation borde ha givits till den registrerade om den 
personuppgiftsansvariges identitet och om syftet med att överföra uppgif-
terna, innan dessa behandlades av den nationella sjukförsäkringskassan. 
EU-domstolen ansåg att de registrerade måste informeras om överföringen 
eller behandlingen när en offentlig myndighet i en medlemsstat överför 
personuppgifter till en annan myndighet som ytterligare behandlar dessa 
uppgifter.

I vissa situationer är undantag tillåtna från skyldigheten att informera registrerade 
om uppgiftsbehandling, och de undantagen kommer att diskuteras mer i detalj i av-
snitt 6.1 om den registrerades rättigheter.

3.2. Principen om ändamålsbegränsning

Viktiga punkter

• Ändamålet/syftet med att behandla uppgifter måste fastställas innan behandlingen 
inleds.

• Det får inte ske någon ytterligare behandling av uppgifter på ett sätt som är ofören-
ligt med det ursprungliga syftet, även om den allmänna dataskyddsförordningen har 
utrymme för undantag från den regeln för arkivändamål i det allmännas intresse, för 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål samt statistiska ändamål.

(284) Uppdaterade konventionen 108, artiklarna 8 och 9.1 b.
(285) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 13 och 14. 
(286) EU-domstolen, C-201/14, Smaranda Bara m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de Sănătate m.fl., 

1 oktober 2015, punkt 28–46.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
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• I princip innebär principen om ändamålsbegränsning att all behandling av personupp-
gifter ska göras för ett särskilt, väldefinierat ändamål och att senare ändamål ska vara 
specificerade och förenliga med det första.

Principen om ändamålsbegränsning är en av de grundläggande principerna i euro-
peisk dataskyddslagstiftning. Den har ett starkt samband med öppenhet, förutsäg-
barhet och användarkontroll: om behandlingens ändamål är tillräckligt specifikt och 
tydligt, så vet enskilda personer vad de kan förvänta sig och öppenheten och den 
rättsliga säkerheten förbättras. Samtidigt är det viktigt att tydligt avgränsa ändamå-
let så att de registrerade ändamålsenligt kan utöva sina rättigheter, t.ex. rätten att 
invända mot behandling (287).

Principen kräver att all behandling av personuppgifter ska göras för ett särskilt, väl-
definierat ändamål och för senare ändamål endast om de är förenliga med det ur-
sprungliga ändamålet (288). Att behandla personuppgifter för obestämda och/eller 
oavgränsade ändamål är alltså olagligt. Att behandla personuppgifter utan ett visst 
ändamål, bara grundat på uppfattningen att de kan vara användbara någon gång 
i framtiden, är inte heller lagligt. Om behandling av personuppgifter är berättigad 
eller inte beror på ändamålet för behandlingen, som måste vara uttryckligt, specifi-
cerat och berättigat.

Varje nytt ändamål för behandling av uppgifter som inte är förenligt med det ur-
sprungliga måste ha sin egen särskilda rättsliga grund, och kan inte bygga på att 
uppgifterna från början inhämtades eller behandlades för ett annat, berättigat än-
damål. Berättigad behandling är i sin tur begränsad till sitt ursprungligen angivna 
ändamål, och varje nytt ändamål för behandling kräver en separat ny rättslig grund. 
Att t.ex. lämna ut personuppgifter till tredje parter för ett nytt ändamål måste över-
vägas noga, då det sannolikt krävs en ytterligare rättslig grund för sådan utlämning, 
skild från grunden för att samla in uppgifterna.

Exempel: Ett flygbolag samlar in uppgifter från sina passagerare för att göra 
bokningar så att flygningen kan genomföras korrekt. Flygbolaget behöver 
uppgifter om passagerarnas stolsnummer, särskilda fysiska begränsningar, 
exempelvis behov av rullstol och särskilda krav när det gäller mat såsom 
koscher eller halal. Om flygbolagen ombeds att överföra dessa uppgifter 
som finns i PNR till immigrationsmyndigheterna vid landningen, används 

(287) Artikel 29-gruppen (2013), Yttrande 3/2013 om ändamålsbegränsning, WP 203, 2 april 2013. 
(288) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 b. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
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uppgifterna för invandringskontroll, vilket skiljer sig från det ursprungliga 
syftet med insamlingen. Överföringen av uppgifterna till en immigrations-
myndighet kommer därför att kräva en ny och separat rättslig grund.

Vid beaktande av omfattningen och begränsningarna av ett särskilt ändamål an-
vänds i den uppdaterade konventionen 108 och den allmänna dataskyddsförord-
ningen begreppet förenlighet: användning av uppgifterna för förenliga ändamål är 
tillåtet utifrån den ursprungliga rättsliga grunden. Ytterligare behandling av uppgif-
terna får därför inte göras på ett sätt som är oväntat, olämpligt eller betänkligt för 
den registrerade (289). För att bedöma om den ytterligare behandlingen ska anses 
förenlig bör den personuppgiftsansvarige (bl.a.) ta hänsyn till

• ”alla kopplingar mellan dessa ändamål och ändamålen med den avsedda ytter-
ligare behandlingen,

• det sammanhang inom vilket personuppgifterna insamlats, särskilt de registre-
rades rimliga förväntningar kring ytterligare användning utifrån deras förhållan-
de till den personuppgiftsansvarige

• personuppgifternas art,

• konsekvenserna av den planerade ytterligare behandlingen för de registrerade

• samt förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder för både den ursprungliga och 
den planerade ytterligare behandlingen” (290). Detta skulle t.ex. kunna göras ge-
nom kryptering eller pseudonymisering.

Exempel: Företaget Sunshine inhämtar kunduppgifter genom sin kundrela-
tionshantering (Customer Relations Management, CRM). Det överför sedan 
dessa uppgifter till ett företag för direktmarknadsföring, Moonlight, som vill 
använda dessa uppgifter för att bistå vid tredjepartsföretags marknadsfö-
ringskampanjer. Sunshines överföring av uppgifter för andra företags mark-
nadsföring utgör en påföljande användning av uppgifter för ett nytt ändamål, 

(289) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 49.
(290) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 50 och artikel 6.4, förklarande rapport till den uppdaterade 

konventionen 108, punkt 49.
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som är oförenligt med CRM, vilket var Sunshines ursprungliga ändamål för 
att samla in kunduppgifter. Överföringen av uppgifter till företaget Moonlight 
behöver därför sin egen rättsliga grund.

Företaget Sunshines användning av CRM-uppgifter för egna marknadsfö-
ringssyften, det vill säga att skicka marknadsföringsmeddelanden till sina 
egna kunder om de egna produkterna, är däremot i allmänhet accepterat 
som ett förenligt ändamål.

I den allmänna dataskyddsförordningen och den uppdaterade konventionen 108 
förklaras att ”ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, veten-
skapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål” redan an-
ses förenlig med det ursprungliga ändamålet (291). Dock måste det vidtas lämpliga 
skyddsåtgärder som anonymisering, kryptering eller pseudonymisering av uppgif-
terna, och begränsad tillgång till dem, när personuppgifter vidarebehandlas (292). 
I den allmänna dataskyddsförordningen läggs det till att ”om den registrerade har 
gett sitt medgivande eller behandlingen grundar sig på unionsrätten eller på med-
lemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa i synnerhet viktiga mål av allmänt in-
tresse, bör den personuppgiftsansvarige tillåtas att behandla personuppgifterna yt-
terligare, oavsett om detta är förenligt med ändamålen eller inte” (293). När ytterli-
gare behandling genomförs bör därför den registrerade informeras om ändamålen, 
och även om sina rättigheter, t.ex. rätten att invända (294).

Exempel: Företaget Sunshine har samlat in och lagrat CRM-uppgifter om 
sina kunder. Ytterligare användning av dessa uppgifter från Sunshines sida 
för statistiska analyser av kundernas köpbeteende är tillåtet eftersom sta-
tistik är ett förenligt ändamål. Det krävs ingen ytterligare rättslig grund, 
såsom samtycke från de registrerade. För att däremot ytterligare behandla 
personuppgifterna för statistiska ändamål måste företaget Sunshine vidta 

(291) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 b, uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 b. 
Ett exempel på sådana nationella bestämmelser är den österrikiska lagen om dataskydd 
(Datenschutzgesetz), Bundesgesetzblatt I nr 165/1999, punkt 46.

(292) Allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.4, uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 b, förklarande 
rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 50.

(293) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 50.
(294) Se not 293.
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lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter. De 
tekniska och organisatoriska åtgärder som Sunshine måste genomföra kan 
bl.a. vara pseudonymisering.

3.3. Principen om uppgiftsminimering

Viktiga punkter

• Uppgiftsbehandling ska vara begränsad till vad som är nödvändigt för att fullgöra ett 
berättigat ändamål.

• Behandlingen av personuppgifter får äga rum först när ändamålet för behandlingen 
inte rimligen kan fullgöras med andra medel.

• Uppgiftsbehandling får inte oproportionerligt störa de aktuella intressena, rättigheter-
na och friheterna.

Endast sådana uppgifter ska behandlas som är ”adekvata, relevanta och inte för om-
fattande i förhållande till de ändamål för vilka de samlas in och/eller behandlas yt-
terligare” (295). De kategorier av uppgifter som väljs för behandling måste vara nöd-
vändiga för att uppnå det uttalade allmänna ändamålet för behandlingsåtgärderna, 
och en personuppgiftsansvarig bör strikt begränsa insamlingen av uppgifter till så-
dan information som är direkt relevant för det särskilda ändamål som eftersträvas 
med behandlingen.

Exempel: I målet Digital Rights Ireland (296) prövade EU-domstolen giltigheten 
av datalagringsdirektivet, som hade som syfte att harmonisera de nationella 
bestämmelserna för att lagra personuppgifter som skapats eller behandlats 
genom offentligt tillgängliga tjänster eller nät för elektronisk kommunikation 
och på så sätt kunna överföra dem till behöriga myndigheter i kampen mot 
grov brottslighet, som organiserad brottslighet och terrorism. Trots att detta 
sågs som ett ändamål som helt klart tillgodoser ett mål av allmänt intresse, 
så sågs direktivets generaliserande sätt att omfatta ”samtliga personer, 

(295) Uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 c, allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 c. 
(296) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 

Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter 
utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller undantag utifrån 
syftet att bekämpa allvarliga brott” som något problematiskt (297).

Genom att använda sig av särskild integritetsfrämjande teknik är det ibland också 
möjligt att undvika att använda personuppgifter alls, eller använda åtgärder för att 
minska möjligheten att hänföra uppgifter till en registrerad (t.ex. genom pseudony-
misering), vilket medför en integritetsvänlig lösning. Detta är särskilt lämpligt i mer 
omfattande behandlingssystem.

Exempel: Kommunen i en stad erbjuder mot en viss avgift ett kort med chipp 
för dem som regelbundet använder stadens kollektivtrafik. På kortets yta 
anges användarens namn, och det ingår även i elektronisk form i chippet. 
När användaren reser med buss eller spårvagn måste kortet hållas framför 
den läsare som finns i bussar och spårvagnar. De uppgifter som avläsnings-
utrustningen läser kontrolleras elektroniskt mot en databas som innehåller 
namnen på de personer som har köpt kortet.

Det här systemet följer inte principen om uppgiftsminimering på ett optimalt 
sätt: att kontrollera om en person har rätt att använda transportmedel kan 
ske utan att jämföra personuppgifter på kortets chipp med en databas. Det 
skulle exempelvis räcka med att ha en särskild elektronisk bild, såsom en 
streckkod, i kortets chipp, som när det hålls mot avläsningsutrustningen 
bekräftar om kortet är giltigt eller ej. Ett sådant kort skulle inte registrera 
vem som använder vilket transportsätt vid vilket tillfälle. Detta skulle bli den 
optimala lösningen enligt principen om minimering, eftersom den resulterar 
i skyldigheten att minimera insamlingen av uppgifter.

I artikel 5.1 i den uppdaterade konventionen 108 finns ett krav på proportionalitet 
för att behandla personuppgifter i förhållande till det berättigade syfte som efter-
strävas. Det måste finnas en rättvis balans mellan alla berörda intressen i samtliga 
skeden av behandlingen. Detta innebär att ”personuppgifter som är tillräckliga och 
relevanta men skulle medföra ett oproportionerligt intrång i de aktuella grundläg-
gande rättigheterna och friheterna bör ses som för omfattande” (298).

(297) Se not 296, punkterna 44 och 57.
(298) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 52, allmänna 

dataskyddsförordningen, artikel 5.1 c.
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3.4. Principen om uppgifters korrekthet

Viktiga punkter

• Principen om uppgifters korrekthet måste genomföras av den personuppgiftsansvari-
ge i all behandling.

• Felaktiga uppgifter ska raderas eller rättas utan dröjsmål.

• Uppgifterna kan behöva kontrolleras regelbundet och hållas uppdaterade för att säkra 
korrektheten.

En personuppgiftsansvarig som innehar personuppgifter ska inte använda den infor-
mationen utan att vidta åtgärder för att säkerställa med rimlig säkerhet att uppgif-
terna är korrekta och uppdaterade (299).

Skyldigheten att säkerställa att uppgifter är korrekta måste ses i samband med än-
damålet för uppgiftsbehandlingen.

Exempel: I målet Rijkeboer (300) behandlade EU-domstolen en nederländsk 
medborgares begäran att få ut information från den lokala förvaltning-
en i staden Amsterdam om identiteten på de personer som uppgifterna 
om honom hos den lokala myndigheten hade lämnats ut till under de två 
föregående åren, och också om vad de utlämnade uppgifterna innehållit. 
EU-domstolen slog fast att rätten till skydd för privatlivet ”innebär att den 
registrerade kan försäkra sig om att dennes personuppgifter behandlas kor-
rekt och lagenligt, det vill säga, särskilt, att vederbörandes grunduppgifter 
är exakta och att de har tillhandahållits behöriga mottagare”. EU-domstolen 
hänvisade sedan till ingressen till dataskyddsdirektivet, där det anges att 
registrerade måste kunna utöva sin rätt att få tillgång till uppgifter som rör 
dem för att kunna försäkra sig om att uppgifterna är korrekta (301).

(299) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 d, uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 d.
(300) EU-domstolen, C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E. 

Rijkeboer, 7 maj 2009.
(301) Tidigare skäl 41, direktiv 95/46/EG. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597837
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597837
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Det kan också finnas fall då det är i lag förbjudet att uppdatera lagrade uppgifter, ef-
tersom syftet med att lagra dem huvudsakligen är att dokumentera händelser som 
en historisk ögonblicksbild.

Exempel: En patientjournalanteckning om en operation får inte ändras, med 
andra ord ”uppdateras”, även om resultat som nämns i journalen senare 
visar sig vara fel. Under sådana omständigheter får det bara göras tillägg 
till anmärkningarna i journalen, så länge det markeras tydligt att de införts 
i efterhand.

Å andra sidan finns det situationer då det är absolut nödvändigt att uppdatera och 
regelbundet kontrollera att uppgifter är korrekta, på grund av den potentiella skada 
som den registrerade skulle kunna drabbas av om uppgifterna förblev felaktiga.

Exempel: Om någon vill ingå ett kreditavtal med en bankinstitution brukar 
banken kontrollera den presumtiva kundens kreditvärdighet. För det syftet 
finns det särskilda databaser med uppgifter om privatpersoners kredithis-
torik. Om en sådan databas ger felaktig eller inaktuell information om en 
person, kan den personen drabbas negativt. Personuppgiftsansvariga för 
sådana databaser måste därför göra särskilda insatser för att följa principen 
om uppgifters korrekthet.

3.5. Principen om lagringsbegränsning

Viktiga punkter

• Principen om lagringsbegränsning innebär att personuppgifter måste raderas eller 
anonymiseras så snart de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

I artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen, och även i artikel 5.4 e i den uppdaterade 
konventionen 108, krävs att personuppgifter ”inte förvaras i en form som möjlig-
gör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt 
för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas”. Uppgifterna måste därför 
raderas eller anonymiseras när dessa ändamål har fullföljts. För det syftet ”bör den 
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personuppgiftsansvarige införa tidsfrister för radering eller för regelbunden kontroll” 
för att se till att uppgifter inte behålls längre än vad som är nödvändigt (302).

I målet S. och Marper drog Europadomstolen slutsatsen att huvudprinciperna i Euro-
parådets relevanta instrument och lag och praxis från andra avtalsparter krävde att 
lagringen av uppgifter skulle vara proportionerlig mot syftet med insamlingen och 
begränsad i tid, särskilt inom polissektorn (303).

Exempel: I målet S. och Marper (304) beslutade Europadomstolen att det var 
oproportionerligt och onödigt i ett demokratiskt samhälle att utan tidsbe-
gränsning lagra de två klagandes fingeravtryck, cellprover och DNA-profiler, 
med tanke på att de straffrättsliga förfarandena mot båda de klagande hade 
avslutats med frikännande respektive återkallande.

Tidsbegränsningen för att lagra personuppgifter gäller bara uppgifter som förvaras 
i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade. Laglig lagring av upp-
gifter som inte längre behövs skulle därför kunna uppnås genom att uppgifterna 
anonymiseras.

Arkiveringsuppgifter av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska ändamål 
eller för statistisk användning kan lagras under längre perioder, förutsatt att uppgif-
terna bara ska användas för dessa ändamål (305). Lämpliga tekniska och organisato-
riska åtgärder måste genomföras för att fortgående lagra och använda personupp-
gifter, så att de registrerades rättigheter och friheter skyddas.

Den uppdaterade konventionen 108 tillåter också undantag från principen om lag-
ringsbegränsning, på villkor att de är föreskrivna i lag, har respekt för andemening-
en i de grundläggande rättigheterna och friheterna samt är nödvändiga och pro-
portionerliga för att uppfylla ett begränsat antal berättigade mål (306). Dit hör bl.a. 

(302) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 39.
(303) Europadomstolen, S. och Marper mot Förenade kungariket (stora kammaren), nr 30562/04 och 

30566/04, 4 december 2008, se även exempelvis Europadomstolen, M.M. mot Förenade kungariket, 
nr 24029/07, 13 november 2012.

(304) Europadomstolen, S. och Marper mot Förenade kungariket (stora kammaren), nr 30562/04 och 
30566/04, 4 december 2008.

(305) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 e, uppdaterade konventionen 108, artiklarna 5.4 b och 
11.2.

(306) Uppdaterade konventionen 108, artikel 11.1, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 
108, punkterna 91–98.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114517
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
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att skydda den nationella säkerheten, utreda och lagföra brott, verkställa straff för 
brott, skydda den registrerade och skydda andras rättigheter och grundläggande 
friheter.

Exempel: I målet Digital Rights Ireland (307) prövade EU-domstolen giltigheten 
av datalagringsdirektivet, som hade som syfte att harmonisera de nationella 
bestämmelserna för att lagra personuppgifter som skapats eller behandlats 
genom offentligt tillgängliga tjänster eller nät för elektronisk kommunikation 
för att bekämpa grov brottslighet, som organiserad brottslighet och terro-
rism. I datalagringsdirektivet ålades en lagringstid för uppgifter på ”minst 
sex månader, utan att det görs någon åtskillnad mellan de kategorier av 
uppgifter som anges i artikel 5 i direktivet utifrån deras nytta för det mål 
som eftersträvas eller utifrån de personer som berörs” (308). EU-domstolen 
lyfte också frågan om att det i datalagringsdirektivet saknades objektiva 
kriterier, på vilka man måste grunda den exakta tiden för uppgiftslagring – 
som kan variera från minst 6 månader till högst 24 månader – för att se till 
att denna tid begränsas till vad som är strikt nödvändigt (309).

3.6. Principen om datasäkerhet

Viktiga punkter

• Personuppgifters säkerhet och konfidentialitet är nyckeln till att förebygga negativa 
konsekvenser för den registrerade.

• Säkerhetsåtgärder kan vara av tekniskt och/eller organisatoriskt slag.

• Pseudonymisering är en process som kan skydda personuppgifter.

• Säkerhetsåtgärders lämplighet måste bestämmas från fall till fall och ses över 
regelbundet.

(307) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014.

(308) Se not 307, punkt 63.
(309) Se not 307, punkt 64.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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Principen om datasäkerhet kräver att det vidtas lämpliga tekniska eller organisato-
riska åtgärder när personuppgifter behandlas, för att skydda uppgifterna mot oav-
siktlig, obehörig eller olaglig tillgång, användning, modifiering, utlämnande, förlust, 
förstöring eller skada (310). I dataskyddsförordningen anges det att den personupp-
giftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska beakta ”den senaste utvecklingen, 
genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska per-
soners rättigheter och friheter” när de vidtar sådana åtgärder (311). Beroende på de 
särskilda omständigheterna i varje fall kan lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder t.ex. vara att pseudonymisera och kryptera personuppgifter och/eller re-
gelbundet prova och utvärdera hur väl åtgärderna fungerar för att säkerställa att 
uppgiftsbehandlingen är säker (312).

Som förklaras i avsnitt 2.1.1 innebär pseudonymisering av uppgifter att känneteck-
nen i personuppgifterna – som gör det möjligt att identifiera den registrerade – byts 
ut mot en pseudonym, och att dessa kännetecken hålls separata, genom teknis-
ka eller organisatoriska åtgärder. Processen att pseudonymisera får inte förväxlas 
med processen att anonymisera, där alla kopplingar att identifiera personen med är 
borttagna.

Exempel: Meningen ”Charles Spencer, född den 3 april 1967, är far till fyra 
barn, två pojkar och två flickor” kan exempelvis pseudonymiseras enligt 
följande:

”C.S. 1967 är far till fyra barn, två pojkar och två flickor”, eller

”324 är far till fyra barn, två pojkar och två flickor”, eller

”YESz320l är far till fyra barn, två pojkar och två flickor”.

Användare som har tillgång till de pseudonymiserade uppgifterna har vanligtvis ing-
en möjlighet att identifiera ”Charles Spencer, född den 3 april 1967” utifrån ”324” 
eller ”YESz320l”. Sådana uppgifter löper därför sannolikt mindre risk att missbrukas.

(310) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 39 och artikel 5.1 f, uppdaterade konventionen 108, artikel 7.
(311) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 32.1.
(312) Se not 311.
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Det första exemplet är emellertid mindre säkert. Om meningen ”C.S. 1967 är far till 
fyra barn, två pojkar och två flickor” används i det lilla samhälle där Charles Spencer 
bor, kan det vara lätt att känna igen honom. Metoden med pseudonymisering på-
verkar dataskyddets effektivitet.

Personuppgifter med krypterade eller separat förvarade kännetecken används 
i många sammanhang som ett sätt att hålla personers identitet hemlig. Detta är sär-
skilt användbart när personuppgiftsansvariga behöver se till att de hanterar samma 
registrerade person men inte kräver, eller inte borde ha, de registrerades verkliga 
identitet. Så är exempelvis fallet när en forskare studerar en sjukdoms förlopp hos 
patienter, vars identitet är känd endast av sjukhuset där de behandlas och varifrån 
forskaren får de pseudonymiserade fallstudierna. Pseudonymisering är därför ett 
viktigt inslag i teknik för att förbättra skyddet för privatlivet. Det kan fungera som 
en viktig beståndsdel vid genomförande av inbyggt integritetsskydd. Det innebär att 
dataskyddet är inbyggt i konstruktionen av databehandlingssystem.

I artikel 25 i dataskyddsförordningen, som handlar om inbyggt dataskydd, hänvisas 
uttryckligen till pseudonymisering som ett exempel på en lämplig teknisk och or-
ganisatorisk åtgärd som personuppgiftsansvariga ska genomföra för att tillgodose 
dataskyddsprinciperna och införliva de skyddsåtgärder som krävs. Genom att göra 
detta uppfyller de personuppgiftsansvariga kraven i förordningen och skyddar de 
registrerades rättigheter när de behandlar deras personuppgifter.

Att följa en godkänd uppförandekod eller en godkänd certifieringsmekanism kan 
göra det lättare att uppvisa att man uppfyller kravet på säkerhet vid behandling (313). 
I sitt yttrande om följder för dataskyddet vid behandling av passageraruppgifter ger 
Europarådet andra exempel på lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda person-
uppgifter i passagerarregister. Det rör sig om att förvara uppgifterna i en säker fysisk 
miljö, begränsa åtkomstkontrollen genom flerstegsinloggning och skydda kommuni-
kationen av uppgifter med stark kryptografi (314).

Exempel: Sociala nätverk och e-postleverantörer gör det möjligt för använ-
dare att lägga till ett extra lager av datasäkerhet i de tjänster de tillhanda-
håller, genom att de infört tvåstegsautentisering. Utöver att skriva in ett 
personligt lösenord måste användarna slutföra en andra inloggning för att 

(313) Se not 311, artikel 32.3.
(314) Europarådet, kommittén för konvention 108, Opinion on the Data protection implications of the 

processing of Passenger Name Records, T-PD(2016)18rev, 19 augusti 2016, s. 9. 

https://rm.coe.int/16806b051e
https://rm.coe.int/16806b051e
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komma in på sitt personliga konto. Det senare momentet kan t.ex. vara att 
ange en säkerhetskod som skickas till det mobilnummer som är kopplat till 
det personliga kontot. På så sätt ger tvåstegsverifieringen bättre skydd av 
personuppgifter mot obehörig åtkomst till personkonton genom hackande.

I den förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 ges ytterligare 
exempel på lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. att införa en yrkesmässig tystnadsplikt 
eller anta kvalificerade tekniska säkerhetsåtgärder som datakryptering (315). När sär-
skilda säkerhetsåtgärder vidtas bör den personuppgiftsansvarige – eller i tillämpliga 
fall personuppgiftsbiträdet – ta hänsyn till flera olika aspekter, t.ex. de behandlade 
personuppgifternas karaktär och volym, möjliga negativa konsekvenser för de re-
gistrerade och behovet av begränsad åtkomst till uppgifterna (316). De aktuella topp-
moderna datasäkerhetsmetoderna och teknikerna för uppgiftsbehandling måste 
övervägas när lämpliga säkerhetsåtgärder ska vidtas. Kostnaden för sådana åtgär-
der måste vara proportionerlig mot hur allvarliga och sannolika de möjliga riskerna 
är. Det behövs regelbunden översyn av säkerhetsåtgärderna så att de kan uppdate-
ras efter behov (317).

I händelse av att en personuppgiftsincident inträffar krävs det både i den uppda-
terade konventionen 108 och i dataskyddsförordningen att den personuppgiftsan-
svarige utan onödigt dröjsmål meddelar den behöriga tillsynsmyndigheten om var-
je incident med risker för enskilda personers rättigheter och friheter (318). Samma 
slags skyldighet finns att underrätta den registrerade när personuppgiftsincidenten 
sannolikt orsakar hög risk för hans eller hennes rättigheter och friheter (319). Under-
rättelsen om sådana incidenter till de registrerade ska göras på ett klart och tydligt 
språk (320). Om personuppgiftsbiträdet får kännedom om en personuppgiftsincident 
ska den personuppgiftsansvarige genast meddelas om detta (321). I vissa situationer 
kan undantag från anmälningsskyldigheten gälla. Exempelvis måste inte den per-
sonuppgiftsansvarige meddela tillsynsmyndigheten när ”det är osannolikt att per-
sonuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för fysiska personers rättigheter 

(315) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 56.
(316) Se not 315, punkt 62.
(317) Se not 315, punkt 63.
(318) Uppdaterade konventionen 108, artikel 7.2, allmänna dataskyddsförordningen, artikel 33.1.
(319) Uppdaterade konventionen 108, artikel 7.2, allmänna dataskyddsförordningen, artikel 34.1.
(320) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 34.2.
(321) Se not 320, artikel 33.1.
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och friheter” (322). Det är inte heller nödvändigt att meddela den registrerade när 
genomförda säkerhetsåtgärder gör uppgifterna obegripliga för obehöriga personer 
eller när ytterligare åtgärder gör att den höga risken sannolikt inte längre kommer 
att uppstå (323). Om underrättelsen till de registrerade om en personuppgiftsincident 
skulle medföra oproportionerlig ansträngning för den personuppgiftsansvarige, kan 
information till allmänheten eller liknande åtgärd göra så att ”de registrerade infor-
meras på ett lika effektivt sätt” (324).

3.7. Principen om ansvarsskyldighet

Viktiga punkter

• Ansvarsskyldighet kräver att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ak-
tivt och ständigt genomför åtgärder för att främja och slå vakt om dataskyddet i sin 
behandling.

• Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är ansvariga för att deras be-
handling överensstämmer med dataskyddslagstiftningen och deras respektive 
skyldigheter.

• Personuppgiftsansvariga ska när som helst kunna uppvisa överensstämmelse med 
dataskyddsbestämmelserna för de registrerade, allmänheten och tillsynsmyndigheter-
na. Personuppgiftsbiträden ska också fullgöra vissa skyldigheter som har strikt sam-
band med ansvarsskyldighet (som att föra ett register över behandlingar och utse ett 
dataskyddsombud).

I dataskyddsförordningen och den uppdaterade konventionen 108 fastställs det 
att den personuppgiftsansvarige har ansvar för de principer för behandling av per-
sonuppgifter som beskrivs i detta kapitel, och ska kunna visa att de följs (325). I det 
syftet ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder (326). Även om principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 i dataskydds-
förordningen bara är riktad till personuppgiftsansvariga, så förväntas även person-
uppgiftsbiträden vara ansvarsskyldiga, med tanke på att de måste uppfylla åtskilliga 
förpliktelser och att de har ett nära samband med ansvarsskyldigheten.

(322) Se not 320.
(323) Se not 320, artikel 34.3 a och b.
(324) Se not 320, artikel 34.3 c.
(325) Se not 320, artikel 5.2, uppdaterade konventionen 108, artikel 10.1.
(326) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 24. 
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I EU:s och Europarådets dataskyddslagar fastställs också att den personuppgiftsan-
svarige är ansvarig för och ska kunna säkerställa efterlevnad av de dataskyddsprin-
ciper som tas upp i avsnitt 3.1 till 3.6 (327). Artikel 29-gruppen påpekar att ”typen av 
förfaranden och mekanismer skulle, vilket beskrivs längre fram, variera beroende på 
riskerna med behandlingen och typen av uppgifter” (328).

Personuppgiftsansvariga kan underlätta efterlevnad av detta krav på olika sätt, där-
ibland genom att

• registrera behandlingar och göra dem tillgängliga för tillsynsmyndigheten på 
begäran (329),

• i vissa situationer utse ett dataskyddsombud som har hand om alla frågor som 
gäller skydd av personuppgifter (330),

• genomföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd för sådana typer av 
behandlingar som sannolikt medför hög risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter (331),

• säkerställa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (332),

• införa villkor och förfaranden för de registrerades utövande av sina 
rättigheter (333),

• följa godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer (334).

Även om principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen inte 
är specifikt riktad till personuppgiftsbiträden, så finns det bestämmelser kopplade 
till ansvarsskyldighet som även innehåller förpliktelser för dem, som t.ex. att föra 
ett register över behandlingar och utse ett dataskyddsombud för alla behandlingar 

(327) Se not 326, artikel 5.2, uppdaterade konventionen 108, artikel 10.1.
(328) Artikel 29-gruppen, Yttrande 3/2010 om principen om ansvarsskyldighet, WP 173, Bryssel, 13 juli 2010, 

punkt 12.
(329) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 30.
(330) Se not 329, artiklarna 37–39.
(331) Se not 329, artikel 35, uppdaterade konventionen 108, artikel 10.2.
(332) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 25, uppdaterade konventionen 108, artiklarna 10.2 och 10.3.
(333) Se not 332, artiklarna 12 och 24.
(334) Se not 332, artiklarna 40 och 42. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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som kan kräva ett sådant (335). Personuppgiftsbiträdena ska också säkerställa att 
alla åtgärder som är nödvändiga för att trygga uppgifternas säkerhet har vidta-
gits (336). I det rättsligt bindande avtalet mellan den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet ska det fastställas att personuppgiftsbiträdet ska bistå den 
personuppgiftsansvarige med några av efterlevnadskraven, t.ex. med att utföra en 
konsekvensbedömning avseende dataskydd eller genom att meddela den person-
uppgiftsansvarige om eventuella personuppgiftsincidenter så fort de kommer till 
personuppgiftsbiträdets kännedom (337).

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) antog 2013 rikt-
linjer där det betonades att personuppgiftsansvariga har en viktig roll i att få data-
skydd att fungera i praktiken. Riktlinjerna inbegriper en princip om ansvarsskyldig-
het i den meningen att ”en personuppgiftsansvarig bör ha ansvar för att efterleva 
åtgärder som verkställer de [väsentliga] principer som anges ovan” (338).

Exempel: Ett exempel i lagstiftningen där principen om ansvarsskyldighet 
betonas är 2009 års ändring (339) av direktivet 2002/58/EG om integritet och 
elektronisk kommunikation. Enligt artikel 4 i dess ändrade lydelse åläggs 
genom direktivet en skyldighet att ”säkerställa införandet av en säkerhets-
strategi för behandling av personuppgifter”. När det gäller säkerhetsbestäm-
melserna i detta direktiv fann alltså lagstiftaren att det var nödvändigt att 
införa ett uttryckligt krav på att ha, och genomföra, en säkerhetsstrategi.

Enligt artikel 29-gruppens yttrande (340) är det väsentliga med ansvarsskyldighet 
den personuppgiftsansvariges skyldighet att

(335) Se not 332, artiklarna 5.2, 30 och 37.
(336) Se not 332, artikel 28.3 c.
(337) Se not 332, artikel 28.3 d.
(338) OECD (2013), Guidelines on governing the Protection of Privacy and transborder flows of personal data, 

artikel 14. 
(339) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring 

av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling 
av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning 
(EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11).

(340) Artikel 29-gruppen, Yttrande 3/2010 om principen om ansvarsskyldighet, WP 173, Bryssel, 13 juli 2010.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&from=SV
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• vidta åtgärder som – under normala omständigheter – garanterar att data-
skyddsregler följs i samband med behandling,

• har dokumentation till hands som visar för registrerade och för tillsynsmyn-
digheter vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå överensstämmelse med 
dataskyddsreglerna.

Principen om ansvarsskyldighet gör alltså att personuppgiftsansvariga aktivt måste 
påvisa efterlevnad och inte bara kan vänta på att registrerade eller tillsynsmyndig-
heter påpekar brister.
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EU Frågor som täcks Europarådet
Regler om laglig behandling av uppgifter
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 a
EU-domstolen, C-543/09, Deutsche 
Telekom AG mot Bundesrepublik 
Deutschland, 2011
EU-domstolen, C-536/15, Tele2 
(Netherlands) BV m.fl. mot Autoriteit 
Consument en Markt (AMC), 2017

Samtycke Rekommendation om 
profilering, artiklarna 3.4 b 
och 3.6
Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 5.2 

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 b

Avtalsförhållande 
(på förhand)

Rekommendation om 
profilering, artikel 3.4 b

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 c

Den person-
uppgiftsansvariges 

rättsliga 
skyldigheter

Rekommendation om 
profilering, artikel 3.4 a

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 d

Intressen som är 
av grundläggande 
betydelse för den 

registrerade

Rekommendation om 
profilering, artikel 3.4 b

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 e
EU-domstolen, C-524/06, Huber mot 
Bundesrepublik Deutschland (stora 
avdelningen), 2008

Allmänintresse och 
myndighetsutövning

Rekommendation om 
profilering, artikel 3.4 b

Regler i den europeiska 
lagstiftningen om skydd 
av personuppgifter

4 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82128&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82128&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82128&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0524
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EU Frågor som täcks Europarådet
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.1 f
EU-domstolen, C-13/16, Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas pārvalde mot 
Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas 
satiksme”, 2017
EU-domstolen, förenade målen 
C-468/10 och C-469/10, Asociación 
Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (ASNEF) och 
Federación de Comercio Electrónico 
y Marketing Directo (FECEMD) mot 
Administración del Estado, 2011

Andras berättigade 
intressen

Rekommendation om 
profilering, artikel 3.4 b
Europadomstolen, Y mot 
Turkiet, nr 648/10, 2015

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 6.4

Undantag från 
ändamåls-

begränsning: 
ytterligare 

behandling för 
andra ändamål

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 5.4 b

Regler om laglig behandling av känsliga uppgifter
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 9.1

Allmänt förbud att 
behandla

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 6

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 9.2

Undantag från det 
allmänna förbudet

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 6

Regler om säker behandling
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 32

Skyldighet att 
säkerställa säker 

behandling

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 7.1
Europadomstolen, I mot 
Finland, nr 20511/03, 
2008

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 28 och 32.1 b

Krav på sekretess Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 7.1

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 34
Direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation, 
artikel 4.2

Anmälningar 
om person-

uppgiftsincidenter

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 7.2

Regler om ansvarsskyldighet och främjande av efterlevnad
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 12, 13 och 14

Öppenhet 
i allmänhet

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 8

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153270
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153270
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EU Frågor som täcks Europarådet
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 37, 38 och 39

Dataskyddsombud Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 10.1

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 30

Register över 
behandling

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 35 och 36

Konsekvens-
bedömning och 

föregående samråd

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 10.2

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 33 och 34 

Anmälningar 
om person-

uppgiftsincidenter

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 7.2

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 40 och 41

Uppförandekoder

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 42 och 43

Certifiering

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 25.1

Inbyggt dataskydd Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 10.2

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 25.2

Dataskydd som 
standard

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 10.3

Principer är av nödvändighet allmänt hållna. Deras tillämpning på konkreta situa-
tioner ger utrymme för ett visst tolkningsutrymme och val av medel. Enligt Euro-
parådets lagstiftning får parterna till konvention 108 klargöra detta tolkningsut-
rymme i sin nationella lagstiftning. I EU:s lagstiftning är situationen annorlunda: för 
fastställande av dataskydd på den inre marknaden ansågs det nödvändigt att ha 
mer detaljerade regler redan på EU-nivå för att harmonisera nivån på dataskyddet 
i medlemsstaternas nationella lagstiftning. I den allmänna dataskyddsförordningen 
upprättas ett lager av detaljerade regler, enligt de principer som fastställs i dess ar-
tikel 5, som är direkt tillämpliga i den nationella rättsordningen. Följande anmärk-
ningar om detaljerade dataskyddsregler på europeisk nivå gäller därför i huvudsak 
EU-lagstiftningen.
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4.1. Regler om laglig behandling

Viktiga punkter

• Personuppgifter får behandlas lagligen om de uppfyller något av följande kriterier:

• Behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke.

• Det finns ett avtalsförhållande som kräver behandling av personuppgifter.

• Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgö-
ra en rättslig förpliktelse.

• Den registrerades eller annan persons grundläggande intressen kräver att deras 
uppgifter behandlas.

• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

• Personuppgiftsansvarigas eller tredje parters berättigade intressen är skäl till be-
handlingen, men bara så länge inte de registrerades intressen eller grundläggande 
rättigheter väger tyngre.

• Laglig behandling av känsliga personuppgifter är underställd ett särskilt, strängare 
regelverk.

4.1.1. Rättsliga grunder för att behandla uppgifter
I kapitel II i den allmänna dataskyddsförordningen, med rubriken ”Principer”, före-
skrivs det att all behandling av personuppgifter först och främst måste överens-
stämma med de principer om datakvalitet som fastställs i artikel 5 i förordningen. 
En av principerna är att personuppgifter ska ”behandlas på ett lagligt, korrekt och 
öppet sätt”. För att uppgifter ska behandlas lagligt måste sedan också behandlingen 
överensstämma med en av de rättsliga grunderna för att göra behandling av uppgif-
ter berättigad, grunder som förtecknas i artikel 6 (341) för icke-känsliga personupp-
gifter och i artikel 9 för särskilda kategorier av uppgifter (eller känsliga uppgifter). 
I kapitel II i den uppdaterade konventionen 108, som innehåller de ”grundläggande 

(341) EU-domstolen, förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01, Rechnungshof mot Österreichischer 
Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm och Joseph Lauermann mot Österreichischer Rundfunk, 20 
maj 2003, punkt  65, EU-domstolen, C-524/06, Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (stora 
avdelningen), 16 december 2008, punkt 48, EU-domstolen, förenade målen C-468/10 och C-469/10, 
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio 
Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) mot Administración del Estado, 24 november 2011, punkt 26.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0465
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-524%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9097592
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9098173
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9098173
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principerna för skydd av personuppgifter”, fastställs att uppgiftsbehandling för att 
vara laglig ska vara ”proportionerlig mot det berättigade ändamål som eftersträvas”.

Oavsett vilken rättslig grund för behandling en personuppgiftsansvarig använder sig 
av för att inleda en behandling av personuppgifter, så måste den personuppgiftsan-
svarige också tillämpa de skyddsåtgärder som föreskrivs i den allmänna rättsord-
ningen för dataskydd.

Samtycke

I Europarådets lagstiftning nämns samtycke i artikel 5.2 i den uppdaterade kon-
ventionen 108. Det görs också hänvisningar till samtycke i Europadomstolens rätts-
praxis och flera rekommendationer från Europarådet (342). I EU-lagstiftningen är 
samtycke som grund för laglig uppgiftsbehandling noga fastställt i artikel 6 i den 
allmänna dataskyddsförordningen, och det omnämns också uttryckligen i artikel 8 
i stadgan. Vad som kännetecknar giltigt samtycke förklaras i definitionen av sam-
tycke i artikel 4, medan villkoren för att erhålla giltigt samtycke beskrivs i detalj i ar-
tikel 7 och de särskilda reglerna för barns samtycke avseende informationssamhäl-
lets tjänster fastställs i artikel 8 i dataskyddsförordningen.

Som förklaras i avsnitt 2.4 måste samtycke vara frivilligt, specifikt, informerat och 
otvetydigt. Samtycke måste vara en förklaring eller en entydig bekräftande hand-
ling som betecknar godkännande av behandlingen, och personen har rätt att när 
som helst ta tillbaka samtycket. Personuppgiftsansvariga är förpliktigade att föra ett 
verifierbart register över samtycket.

Frivilligt samtycke

Inom ramen för Europarådets uppdaterade konvention 108 måste den registrera-
des samtycke ”utgöra ett fritt uttryck av ett avsiktligt val” (343). Frivilligt samtycke 
föreligger bara ”om den registrerade kan utöva ett riktigt val och det inte finns nå-
gon risk för bedrägeri, hotelse, tvång eller betydande negativa konsekvenser om 
han/hon inte samtycker” (344). I EU-lagstiftningen föreskrivs i detta avseende att 

(342) Se exempelvis Europarådet, ministerkommittén (2010), rekommendation CM/Rec (2010)13 till 
medlemsstaterna om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i samband 
med profilering, 23 november 2010, artikel 3.4 b.

(343) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 42. 

(344) Se även artikel 29-arbetsgruppen (2011), Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, 
WP 187, Bryssel, 13 juli 2011, s. 12.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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samtycke inte bör betraktas som frivilligt ”om den registrerade inte har någon ge-
nuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt sam-
tycke” (345). I den allmänna dataskyddsförordningen betonas att ”vid bedömning 
av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida 
genomförandet av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts 
beroende av samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är nöd-
vändig för genomförandet av det avtalet” (346). I den förklarande rapporten till den 
uppdaterade konventionen 108 anges det att ”ingen otillbörlig påverkan eller press 
(som kan vara av ekonomisk eller annan karaktär), vare sig direkt eller indirekt, får 
utövas på den registrerade och samtycke ska inte betraktas som frivilligt när den 
registrerade inte har något riktigt val eller inte kan vägra eller ta tillbaka samtycke 
utan nackdelar” (347).

Exempel: Några kommuner i stat A bestämde sig för att ta fram uppehåll-
skort med ett inbyggt chipp. Det är inte obligatoriskt för invånarna att skaffa 
sig sådana elektroniska kort. Invånare som inte har kortet har emellertid 
inte tillgång till ett antal viktiga administrativa tjänster, t.ex. möjlighet att 
betala kommunalskatt online, att inge klagomål elektroniskt och då få en 
tre dagars frist innan myndigheten svarar, och även hoppa över köer, köpa 
rabatterade biljetter vid besök i det kommunala konserthuset och använda 
skannrarna i entrén.

Kommunernas behandling av personuppgifter i detta exempel kan inte 
grunda sig på samtycke. Eftersom det finns åtminstone en indirekt press på 
invånarna att skaffa det elektroniska kortet och godkänna behandlingen, 
så ges inte samtycket frivilligt. Kommunernas utveckling av ett elektroniskt 
kortsystem ska därför bygga på en annan rättslig grund som motiverar be-
handlingen. De kan t.ex. åberopa att behandling är nödvändig för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse, vilket är en rättslig grund för behandling enligt 
artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (348).

(345) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 42.
(346) Se not 345, artikel 7.4.
(347) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 42. 

(348) Artikel 29-gruppen (2011), Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, WP187, 
Bryssel, 13 juli 2011, s. 16. Fler exempel på fall där uppgiftsbehandling inte kan grunda sig på samtycke, 
utan kräver en annan rättslig grund för att behandlingen ska vara berättigad, finns på s. 14 och 17 
i yttrandet. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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Frivilligt samtycke kan också vara tvivelaktigt i situationer med underordning, där 
det finns en betydande ekonomisk eller annan obalans mellan den personupp-
giftsansvarige som säkerställer samtycke och den registrerade som ger det (349). 
Ett typiskt exempel på sådana obalanser och underordning är när en arbetsgivare 
behandlar personuppgifter inom ramen för ett anställningsförhållande. Enligt arti-
kel 29-gruppen har anställda ”nästan aldrig möjlighet att frivilligt ge, vägra att ge 
eller återkalla sitt samtycke, på grund av det beroendeförhållande som följer av för-
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. På grund av den sneda maktför-
delningen kan arbetstagarna frivilligt ge sitt samtycke endast i undantagsfall, när 
deras beslut att godkänna eller förkasta ett erbjudande inte får några konsekvenser 
alls” (350).

Exempel: Ett stort företag planerar att skapa en katalog med namnen på 
alla sina anställda, deras funktion i företaget och deras företagsadresser, 
enbart för att förbättra företagets interna kommunikationer. Personalchefen 
föreslår att de ska lägga in ett foto på varje anställd i katalogen, så att det 
blir lättare att känna igen kollegorna vid möten. Personalombuden kräver 
att detta bara ska göras om varje enskild anställd samtycker.

I en sådan situation bör en anställds samtycke erkännas som den rättsliga 
grunden för att behandla fotona i katalogen, eftersom det är troligt att den 
anställde inte drabbas av några konsekvenser alls, oavsett om han eller hon 
går med på att få sitt foto publicerat i katalogen eller inte.

Exempel: Företag A planerar ett möte mellan tre av sina anställda och di-
rektörerna för företag B, för att diskutera ett eventuellt framtida samarbete 
om ett projekt. Mötet kommer att äga rum i företag B:s lokaler, och företag 
B vill därför att företag A ska e-posta dem mötesdeltagarnas namn, cv:n och 
foton. Företag B hävdar att de behöver namn och foton på deltagarna så att 
säkerhetspersonalen vid byggnadens entré kan kontrollera att det är rätt per-
soner, plus att cv:na gör att direktörerna kan förbereda sig bättre för mötet. 
I detta fall kan företag A:s överföring av sina anställdas personuppgifter inte 

(349) Se även artikel 29-gruppen (2001), Yttrande 8/2001 om behandling av personuppgifter 
i anställningsförhållanden, WP 48, Bryssel, 13 september 2001, artikel 29-arbetsgruppen (2005), 
Arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG den 24 oktober 1995, 
WP 114, Bryssel, 25 november 2005, artikel 29-gruppen (2017), Yttrande 2/2017 om behandling av 
personuppgifter på arbetsplatsen, WP 249, Bryssel, 8 juni 2017.

(350) Artikel 29-gruppen, Yttrande 2/2017 om behandling av personuppgifter på arbetsplatsen, WP 249, 
Bryssel, 8 juni 2017. 

https://www.huntonprivacyblog.com/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf
https://www.huntonprivacyblog.com/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf
https://www.huntonprivacyblog.com/wp-content/uploads/sites/18/2017/07/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf
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grundas på samtycke. Samtycket kan inte ses som ”frivilligt”, eftersom det 
är möjligt att de anställda kan drabbas av negativa påföljder om de avvisar 
erbjudandet (de kan t.ex. bytas ut mot en annan kollega som inte bara är 
med på mötet utan också får sköta förbindelserna med företag B och bidra 
till projektet i allmänhet). Därför måste behandlingen bygga på en annan 
rättslig grund för behandling.

Detta innebär dock inte att samtycke aldrig kan vara giltigt i omständigheter där 
det kan få negativa konsekvenser att inte samtycka. Om man t.ex. inte samtycker 
till att ha ett kundkort i en livsmedelsaffär, och det bara gör att man inte får en liten 
prissänkning på vissa varor, så kan samtycke vara en giltig rättslig grund för att be-
handla personuppgifterna för de kunder som samtyckt till att ha kortet. Det finns 
ingen underordning mellan företaget och kunden och konsekvenserna av att inte 
samtycka är inte så pass allvarliga att det förhindrar den registrerades fria val (förut-
satt att prisminskningen är så pass liten att det inte påverkar frivilligheten).

Men om varor eller tjänster bara kan införskaffas när vissa personuppgifter lämnas 
ut till den personuppgiftsansvarige eller vidare till tredje parter, så kan den regist-
rerades samtycke till utlämning av uppgifterna, som inte är nödvändiga för avtalet, 
inte ses som ett frivilligt beslut och är därför inte giltigt enligt dataskyddslagstift-
ningen (351). Den allmänna dataskyddsförordningen är ganska strikt i sitt förbud mot 
att samtycke sätts i samband med tillhandahållande av varor och tjänster (352).

Exempel: När passagerare godkänner att ett flygbolag överför så kallade 
PNR-uppgifter, passageraruppgifter (d.v.s. uppgifter om deras identiteter, 
matvanor eller hälsoproblem) till immigrationsmyndigheterna i ett visst annat 
land, kan det inte ses som giltigt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen, 
eftersom de resande passagerarna inte har något val ifall de vill besöka det 
landet. Om sådana uppgifter ska kunna överföras lagligt behövs det någon 
annan rättslig grund än samtycke, troligast en specifik lag.

Informerat samtycke

Den registrerade måste ha tillräckligt med information innan han eller hon fat-
tar sitt beslut. Vanligtvis omfattar informerat samtycke en exakt och lättförståelig 

(351 -¨
() Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 7.4.
(352) Se not 351.
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beskrivning av det ämne som kräver samtycke. Som artikel 29-gruppen förklarar 
måste samtycke bygga på att den registrerade har uppfattat och förstått omständig-
heterna och följderna av ett samtycke till behandlingen. Den berörda personen mås-
te alltså ”på ett tydligt och förståeligt sätt få fullständig och korrekt information om 
alla frågor av betydelse […], t.ex. vilka slag av uppgifter som behandlas, ändamå-
len med behandlingen av uppgifterna, mottagarna av eventuella överföringar samt 
[den registrerades] rättigheter” (353), För att samtycket ska vara informerat måste 
personerna också vara medvetna om följderna av att inte samtycka till behandling.

Eftersom informerat samtycke är så pass viktigt har man i den allmänna data-
skyddsförordningen och den förklarande rapporten till den uppdaterade konven-
tionen 108 försökt klargöra begreppet. I skälen till den allmänna dataskyddsför-
ordningen fastställs det att informerat samtycke innebär att den registrerade bör 
”känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med den 
behandling för vilken personuppgifterna är avsedda” (354).

Om samtycke i undantagsfall används för att säkerställa en rättslig grund för en in-
ternationell överföring av uppgifter, så måste den personuppgiftsansvarige informe-
ra den registrerade om de möjliga riskerna med en sådan överföring, på grund av 
bristen på beslut om adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder, för att det 
samtycket ska anses giltigt (355).

I den förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 anges att infor-
mation måste ges om följderna av den registrerades beslut, nämligen ”vad det med-
för att samtycka och i vilken omfattning samtycke ges” (356).

Kvaliteten på informationen är viktig. Informationskvalitet innebär att språket i infor-
mationen ska vara anpassat efter de förväntade mottagarna. Informationen måste 
ges utan fackspråk, på ett klart och tydligt språk som en normal användare ska kun-
na förstå (357). Informationen måste också vara lätt tillgänglig för den registrerade 
och kunna ges muntligen eller skriftligen. Att informationen är åtkomlig och synlig 
är viktiga aspekter: den måste gå att se tydligt och vara framträdande. I en digital 
miljö kan informationsmeddelanden på flera nivåer vara en bra lösning, eftersom 

(353) Artikel 29-gruppen (2007), Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter 
i elektroniska patientjournaler, WP 131, Bryssel, 15 februari 2007.

(354) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 42.
(355) Se not 354, artikel 49.1 a.
(356) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 42. 

(357) Artikel 29-gruppen (2011), Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, WP 187, 
Bryssel, 13 juli 2011, s. 19. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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de registrerade kan välja om de vill få tillgång till kortfattade eller mer omfattande 
versioner av informationen.

Specifikt samtycke

För att samtycke ska vara giltigt måste det också vara specifikt för ändamålet för 
behandlingen, vilket måste beskrivas tydligt och i otvetydiga ordalag. Detta går 
hand i hand med kvaliteten på informationen som ges om ändamålet med samtyck-
et. I detta sammanhang blir det relevant vad en genomsnittlig registrerad person 
har för rimliga förväntningar. Den registrerade måste ombes att lämna samtycke på 
nytt om behandlingsmoment ska läggas till eller ändras på ett sätt som inte rimligen 
kunde ha förutsetts när det första samtycket gavs och därmed medför en förändring 
av ändamålet. När behandlingen sker för flera olika ändamål bör samtycke ges för 
samtliga (358).

Exempel: I målet Deutsche Telekom AG (359) tog EU-domstolen ställning till 
om en telekomleverantör, som behövde lämna personuppgifter om abon-
nenter för offentliggörande i abonnentförteckningar, behövde ett förnyat 
samtycke från de registrerade (360), eftersom mottagarna inte ursprungligen 
namngavs när samtycket gavs.

EU-domstolen ansåg att det enligt artikel 12 i direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation inte behövdes förnyat samtycke innan uppgifter-
na lämnades vidare. Eftersom de registrerade hade möjlighet att samtycka 
till endast ändamålet för behandlingen, d.v.s. publicering av deras uppgifter, 
kunde de inte välja mellan olika abonnentförteckningar där dessa uppgifter 
skulle kunna offentliggöras.

Som EU-domstolen underströk: ”det följer av en kontextuell och systematisk 
tolkning av artikel 12 i direktivet om integritet och elektronisk kommunika-
tion att samtycket enligt andra punkten i nämnda artikel avser ändamålet 
med offentliggörandet av personuppgifter i en allmän abonnentförteckning 

(358) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 32.
(359) EU-domstolen, C-543/09, Deutsche Telekom AG mot Bundesrepublik Deutschland, 5 maj 2011. Se 

särskilt punkterna 53 och 54.
(360) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 
31.7.2002, s. 37) (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation).

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-543%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9100432
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och inte vem som i det enskilda fallet tillhandahåller abonnentförteckning-
en” (361). Det är dessutom ”själva offentliggörandet av personuppgifter i en 
abonnentförteckning med ett särskilt ändamål som kan visa sig vara till 
förfång för en abonnent” (362) och inte vad offentliggöraren har för identitet.

Målet Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV mot Autoriteit 
Consument en Markt (AMC) (363) gällde ett belgiskt företags begäran att före-
tag för nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar som tilldelar 
telefonnummer i Nederländerna skulle ge företaget tillgång till uppgifter om 
deras abonnenter. Det belgiska företaget hänvisade till en skyldighet enligt 
direktivet om samhällsomfattande tjänster (364). Där krävs att företag som 
tilldelar telefonnummer gör numren tillgängliga för abonnentförteckningar 
som begär det, om abonnenterna samtyckt till att få sina nummer offentlig-
gjorda. De nederländska företagen vägrade göra detta, och menade att de 
inte behövde lämna uppgifterna i fråga till ett företag som är etablerat i en 
annan medlemsstat. De hävdade att användarna hade gett sitt samtycke 
till att deras nummer offentliggjordes under förutsättning att de skulle of-
fentliggöras i en nederländsk abonnentförteckning. EU-domstolen ansåg att 
direktivet om samhällsomfattande tjänster omfattar alla förfrågningar från 
företag med abonnentförteckningstjänster, oavsett i vilken medlemsstat de 
är etablerade. EU-domstolen ansåg också att en överföring av samma upp-
gifter till ett annat företag som avser att offentliggöra en allmän abonnent-
förteckning, utan att abonnenterna har lämnat ett nytt samtycke, inte anses 
påverka det väsentliga innehållet i rätten till skydd av personuppgifter (365). 
Det är därför inte nödvändigt för ett företag som tilldelar telefonnummer till 

(361) EU-domstolen, C-543/09, Deutsche Telekom AG mot Bundesrepublik Deutschland, 5 maj 2011, 
punkt 61.

(362) Se not 361, punkt 62.
(363) EU-domstolen, C-536/15, Tele2 (Netherlands) BV m.fl. mot Autoriteit Consument en Markt (AMC), 

15 mars 2017.
(364) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande 

tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002 s. 51), 
i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 
(direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11).

(365) EU-domstolen, C-536/15, Tele2 (Netherlands) BV m.fl. mot Autoriteit Consument en Markt (AMC), 
15 mars 2017, punkt 36.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-543%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9100972
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0536
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sina abonnenter att göra åtskillnad i den begäran om samtycke som riktas 
till abonnenterna beroende på vilken medlemsstat uppgifterna om dem kan 
skickas till (366).

Otvetydigt samtycke

Allt samtycke måste ges på ett otvetydigt sätt (367). Det innebär att det inte får fin-
nas något rimligt tvivel om att den registrerade ville uttrycka sitt godkännande av 
att hans eller hennes uppgifter behandlades. Exempelvis innebär inte inaktivitet från 
en registrerad något otvetydigt samtycke.

Detta är aktuellt när personuppgiftsansvariga erhåller samtycke med hjälp av för-
klaringar i sina integritetspolicyer att ”genom att använda vår tjänst samtycker du 
till att dina personuppgifter behandlas”. I det fallet kan de personuppgiftsansvariga 
vara tvungna att säkerställa att användarna manuellt och individuellt samtycker till 
sådana policyer.

Om samtycke ges i skriftlig form som en del av ett avtal måste samtycket till be-
handling av personuppgifter vara individanpassat, och i vilket fall som helst ”bör det 
finnas skyddsåtgärder som säkerställer att de registrerade är medvetna om att sam-
tycke ges och om hur långt samtycket sträcker sig” (368).

Krav på samtycke för barn

Den allmänna dataskyddsförordningen ger särskilt skydd för barn när det gäller 
att tillhandahålla informationssamhällets tjänster, eftersom ”barn kan vara mindre 
medvetna om berörda risker, följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter 
när det gäller behandling av personuppgifterna” (369). När leverantörer av informa-
tionssamhällets tjänster behandlar personuppgifter om barn under 16 år med sam-
tycke som grund, är därför enligt EU-lagstiftningen sådan behandling laglig ”endast 
om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldra-
ansvar för barnet” (370). Medlemsstaterna kan föreskriva en lägre ålder i sin natio-

(366) Se not 365, punkterna 40–41.
(367) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.11.
(368) Se not 367, skäl 42. 
(369) Se not 367, skäl 38.
(370) Se not 367 artikel 8.1 första strecksatsen. Begreppet ”informationssamhällets tjänster” definieras 

i artikel 4.25 i den allmänna dataskyddsförordningen.
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nella lagstiftning, men inte lägre än 13 år (371). Samtycke från den person som har 
föräldraansvar är inte nödvändigt ”för förebyggande eller rådgivande tjänster som 
erbjuds direkt till barn” (372). Informationen och kommunikationen när behandlingen 
är riktad till ett barn bör vara på ett klart och tydligt språk som barnet förstår (373).

Rätten att när som helst återkalla samtycke

Den allmänna dataskyddsförordningen innehåller en allmän rättighet att när som 
helst återkalla sitt samtycke (374). Den registrerade måste informeras om denna rät-
tighet innan samtycke ges, och han eller hon kan utöva rättigheten efter eget om-
döme. Det ska inte finnas något krav på att uppge skäl till återkallandet och ingen 
risk för negativa konsekvenser utöver att eventuella fördelar upphör som kan ha 
uppkommit genom den tidigare godkända uppgiftsanvändningen. Det ska vara lika 
lätt att återkalla samtycket som att ge det (375). Samtycket är inte frivilligt om den 
registrerade inte kan återkalla sitt samtycke utan nackdelar, eller om återkallandet 
inte är lika lätt som det var att ge samtycket (376).

Exempel: En kund går med på att få reklamutskick till en adress han eller hon 
lämnar till en personuppgiftsansvarig. Om kunden skulle återkalla samtycket 
måste den personuppgiftsansvarige omedelbart sluta skicka reklamen. Inga 
straff som t.ex. avgifter får åläggas. Återkallandet har dock ingen retroaktiv 
verkan. Den period då kundens personuppgifter behandlades lagligt, på 
grund av kundens samtycke, var berättigad. Det som återkallandet förhindrar 
är all fortsatt behandling av uppgifterna, såvida inte sådan behandling sker 
i enlighet med rätten till radering (377).

(371) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 8.1 andra strecksatsen.
(372) Se not 371, skäl 38.
(373) Se not 371, skäl 58. Se även den uppdaterade konventionen 108, artikel 15.2 e. Förklarande rapport till 

den uppdaterade konventionen 108, punkterna 68 och 125. 

(374) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 7.3. Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 
108, punkt 45.

(375) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 7.3.
(376) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 42, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, 

punkt 42.
(377) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 17.1 b.
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Nödvändighet för att fullgöra ett avtal

I EU-lagstiftningen, artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, föreskrivs 
en annan grund för berättigad behandling, nämligen om behandlingen ”är nödvän-
dig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part”. Detta villkor omfattar 
även relationer som föregår avtal, t.ex. i fall där en part tänker ingå ett avtal men 
ännu inte har gjort det, kanske för att vissa kontroller återstår. Om en part behöver 
behandla uppgifter för detta ändamål, är sådan behandling berättigad så länge den 
är ”nödvändig för att […] vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett 
sådant avtal ingås” (378).

Föreställningen om uppgiftsbehandling som en ”legitim och lagenlig grund”, i arti-
kel 5.2 i den uppdaterade konventionen 108, omfattar även ”uppgiftsbehandling för 
att fullgöra ett avtal (eller åtgärder inför avtalet på den registrerades begäran) där 
den registrerade är part” (379).

Den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldigheter

I EU-lagstiftningen fastslås en annan grund för att göra behandling av uppgifter 
berättigad, nämligen när den ”är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige” (artikel 6.1 c i den allmänna dataskydds-
förordningen). Detta villkor gäller personuppgiftsansvariga som är verksamma både 
i den privata och offentliga sektorn; de rättsliga skyldigheterna för personuppgifts-
ansvariga i den offentliga sektorn kan också omfattas av artikel 6.1 e i den allmänna 
dataskyddsförordningen. Det finns många exempel på situationer där lagen kräver 
att personuppgiftsansvariga i den privata sektorn behandlar uppgifter om konkreta 
registrerade personer. Exempelvis måste arbetsgivare behandla uppgifter om sina 
anställda av socialförsäkrings- och skatteskäl, och företag måste behandla uppgifter 
om sina kunder av skatteskäl.

Den rättsliga skyldigheten kan härröra från unionslagstiftningen eller medlemssta-
ternas lagstiftning, som kan vara grund till en eller flera behandlingar. Ändamålet 
för behandlingen, specifikationer för att bestämma vem som är personuppgiftsan-
svarig, typen av personuppgifter som ska behandlas, de berörda registrerade perso-
nerna, de enheter som uppgifterna kan lämnas till, begränsningarna av ändamålen, 

(378) Se not 377, artikel 6.1 b.
(379) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 46, Europarådet, ministerkommittén 

(2010), rekommendation CM/Rec (2010)13 till medlemsstaterna om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter i samband med profilering, 23 november 2010, artikel 3.4 b.
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lagringsperioden och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behand-
ling bör fastställas i lag (380). All sådan lagstiftning som är grund för behandling av 
personuppgifter måste överensstämma med både artiklarna 7 och 8 i stadgan och 
artikel 8 i Europakonventionen.

Den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldigheter fungerar som grund för be-
rättigad behandling av uppgifter även i Europarådets lagstiftning (381). Som tidi-
gare påpekats är de rättsliga skyldigheterna för en personuppgiftsansvarig i den 
privata sektorn bara ett av flera specifika fall då andra har berättigade intressen, 
vilket nämns i artikel 8.2 i Europakonventionen. Exemplet med arbetsgivarna som 
behandlar uppgifter om sina anställda är därför också relevant för Europarådets 
lagstiftning.

Den registrerades eller en annan fysisk persons grundläggande 
intressen

I EU-lagstiftningen anges det i artikel 6.1 d i den allmänna dataskyddsförordningen 
att behandling av personuppgifter är laglig om den ”är nödvändig för att skydda 
intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en an-
nan fysisk person”. Denna berättigade grund kan endast åberopas för att behandla 
personuppgifter baserat på en annan fysisk persons grundläggande intressen, om 
sådan behandling ”inte uppenbart kan ha en annan rättslig grund” (382). Ibland kan 
en typ av behandling bygga på både grunden allmänintresse och den registrerades 
eller annan fysisk persons grundläggande intressen. Så är t.ex. fallet när man beva-
kar epidemier och hur de utvecklar sig, eller när det råder ett humanitärt nödläge.

I Europarådets lagstiftning står inte den registrerades grundläggande intressen 
omnämnda i artikel 8 i Europakonventionen. Dessa intressen anses emellertid vara 
underförstådda i begreppet ”legitim grund” i artikel 5.2 i den uppdaterade konven-
tionen 108, om berättigad behandling av personuppgifter (383).

(380) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 45.
(381) Europarådet, ministerkommittén (2010), rekommendation CM/Rec (2010)13 till medlemsstaterna 

om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i samband med profilering, 
23 november 2010, artikel 3.4 a.

(382) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 46.
(383) Förklarande rapport till uppdaterade konventionen 108, punkt 46.
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Allmänintresse och myndighetsutövning

Med tanke på att offentliga angelägenheter kan ordnas på många olika sätt, före-
skrivs det i artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen att personuppgifter 
lagligen kan behandlas om det är nödvändigt ”för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning” (384).

Exempel: I målet Huber mot Bundesrepublik Deutschland (385) begärde 
Heinz Huber, en österrikisk medborgare boende i Tyskland, att det federa-
la kontoret för migration och flyktingar skulle radera uppgifter om honom 
i det centrala registret över utländska medborgare (”AZR”). Registret, som 
innehåller personuppgifter om EU-medborgare som inte är tyska medborgare 
men som bor i Tyskland mer än tre månader, används för statistiska syften 
och av brottsbekämpande och rättsliga myndigheter vid utredning och åtal 
av brottslig verksamhet eller sådan verksamhet som hotar den allmänna 
säkerheten. Den hänskjutande domstolen frågade om behandling av person-
uppgifter som utförs i ett register såsom det centrala registret över utländska 
medborgare – som andra offentliga myndigheter också har tillgång till – är 
förenligt med EU:s lagstiftning, med tanke på att inget sådant register finns 
för tyska medborgare.

EU-domstolen ansåg att personuppgifter enligt artikel 7 e i direktiv 
95/46/EG (386) får behandlas endast om det är nödvändigt för utförande av en 
uppgift som genomförs i allmänhetens intresse eller vid myndighetsutövning.

EU-domstolen ansåg följande: ”Med beaktande av målet att göra skydds-
nivån likvärdig i alla medlemsstater kan begreppet nödvändighet, såsom 
det följer av artikel 7 e i direktiv 95/46/EG (387), […] inte förstås olika från 
medlemsstat till medlemsstat. Det rör sig därmed om ett självständigt ge-
menskapsrättsligt begrepp som ska tolkas så, att det till fullo uppfyller syftet 
med detta direktiv, såsom det definieras i artikel 1.1” (388).

(384) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 45.
(385) EU-domstolen, C-524/06, Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (stora avdelningen), 

16 december 2008.
(386) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7 e, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 e.
(387) Se not 386.
(388) EU-domstolen, C-524/06, Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (stora avdelningen), 

16 december 2008, punkt 52.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-524%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9102445
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-524%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9102445
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EU-domstolen noterade att rätten till fri rörlighet för en unionsmedborgare 
på en medlemsstats territorium där han eller hon inte är medborgare inte 
är villkorslös och kan omfattas av begränsningar och villkor enligt fördraget 
och av åtgärder som antagits för att det ska träda i kraft. Om det i princip 
är berättigat för en medlemsstat att använda ett register som AZR för att 
stödja myndigheterna som är ansvariga för att tillämpa lagstiftningen rö-
rande uppehållsrätten, får således detta register inte innehålla någon annan 
information än vad som krävs för detta syfte. Domstolen drog slutsatsen 
att ett sådant system för att behandla personuppgifter överensstämmer 
med EU:s lagstiftning om det enbart innehåller de uppgifter som krävs för 
att tillämpa lagstiftningen och om dess centraliserade utformning gör att 
lagstiftningen kan tillämpas effektivare. Den nationella domstolen måste 
förvissa sig om huruvida dessa villkor är uppfyllda i detta särskilda fall. Om 
inte, kan inte lagring och behandling av personuppgifter i ett register som 
AZR för statistiska syften, på någon grund, anses som nödvändigt i den 
mening som avses i artikel 7 e (389) i direktiv 95/46/EG (390).

Avslutningsvis, vad gäller frågan om användning av uppgifter i registret 
för att bekämpa brott, ansåg domstolen följande: ”Kampen mot kriminali-
tet måste med nödvändighet föras mot brott och överträdelser oberoende 
av gärningsmännens nationalitet”. Registret i fråga innehåller inte person-
uppgifter om medborgare i den berörda medlemsstaten, och denna skill-
nad i behandling utgör en diskriminering som är förbjuden enligt artikel 18 
i EUF-fördraget. Denna bestämmelse tolkades därför av domstolen som 
att ”den utgör hinder för att en medlemsstat inför ett särskilt system för 
behandling av personuppgifter avseende unionsmedborgare som inte är 
medborgare i denna medlemsstat i syfte att bekämpa kriminalitet” (391).

Användningen av personuppgifter vid myndigheter som agerar på det offentliga 
området omfattas också av artikel 8 i Europakonventionen, och är avsedd att där så 
är lämpligt omfattas av artikel 5.2 i den uppdaterade konventionen 108 (392).

(389) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7 e, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 e.
(390) EU-domstolen, C-524/06, Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (stora avdelningen), 

16 december 2008, punkterna 54, 58–59 och 66–68.
(391) Se not 390, punkterna 78 och 81.
(392) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkterna 46 och 47.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-524%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9102445
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En personuppgiftsansvarigs eller tredje parts berättigade intressen

I EU-lagstiftningen är inte den registrerade den enda som har berättigade intressen. 
I artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs att personuppgifter 
lagligen kan behandlas om behandlingen ”är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen [utom offent-
liga myndigheter när de fullgör sina uppgifter], om inte den registrerades intressen 
eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd […]” (393).

Det måste bedömas noga i varje enskilt fall om det finns ett berättigat intresse (394). 
Om den personuppgiftsansvariges berättigade intressen identifieras, så måste en 
avvägning göras mellan dessa intressen och den registrerades intressen eller grund-
läggande rättigheter och friheter (395). Vid en sådan bedömning måste hänsyn tas 
till den registrerades rimliga förväntningar, för att säkerställa om den personupp-
giftsansvariges intressen går före den registrerades intressen eller grundläggande 
rättigheter (396). Om den registrerades rättigheter går före den personuppgiftsan-
svariges berättigade intressen, så kan den personuppgiftsansvarige vidta åtgärder 
och införa skyddsåtgärder så att det blir minimal inverkan på den registrerades rät-
tigheter (t.ex. pseudonymisera uppgifter) och göra om avvägningen innan det går 
att lagligen använda sig av denna legitima grund för behandling. I sitt yttrande om 
begreppet den personuppgiftsansvariges berättigade intressen underströk arti-
kel 29-gruppen hur centralt det är med ansvarsskyldighet och insyn (öppenhet), och 
att den registrerade har rätt att invända mot behandling av hans/hennes uppgif-
ter eller mot att de hämtas, ändras, tas bort eller överförs, när man väger den per-
sonuppgiftsansvariges berättigade intressen mot den registrerades grundläggande 
rättigheter (397).

I skälen i den allmänna dataskyddsförordningen ges vissa exempel när det gäller 
vad som utgör ett berättigat intresse för den berörde personuppgiftsansvarige. Ex-
empelvis är behandling av personuppgifter tillåten utan den registrerades samtycke 

(393) Jämfört med direktiv 95/46/EG har den allmänna dataskyddsförordningen fler exempel på fall som 
anses utgöra ett berättigat intresse.

(394) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 47.
(395) Artikel 29-gruppen (2014), Yttrande 6/2014 om begreppet den registeransvariges berättigade 

intressen i artikel 7 i direktiv 95/46/EG, WP 217, 4 april 2014.
(396) Se not 395.
(397) Se not 395.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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när den görs i direkt marknadsföringssyfte eller när sådan behandling är ”absolut 
nödvändig för att förhindra bedrägerier” (398).

I sin rättspraxis har EU-domstolen vidareutvecklat testet för att avgöra vad som ut-
gör ett berättigat intresse.

Exempel: Målet Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas 
pārvalde (399) gällde skador på en av Rigas kollektivtrafiks trådbussar, som 
orsakades av att en passagerare plötsligt öppnade en taxidörr. Rīgas satiks-
me ville stämma passageraren för skadorna. Polisen lämnade emellertid bara 
ut namnet på passageraren och vägrade uppge passagerarens id-nummer 
och adress, med argumentet att det skulle vara olagligt enligt de nationella 
dataskyddslagarna att lämna ut dem.

Den lettiska hänskjutande domstolen bad EU-domstolen om ett förhandsav-
görande av om EU:s dataskyddslagstiftning ålägger en skyldighet att lämna 
ut alla de personuppgifter som behövs för att inleda civilrättsliga förfaranden 
mot den person som påstås vara ansvarig för en administrativ förseelse (400).

EU-domstolen klargjorde att EU:s dataskyddslagstiftning innehåller en möjlig-
het – inte en skyldighet – att förmedla uppgifter till en tredje part för ändamål 
som rör den partens berättigade intressen (401). EU-domstolen fastställde tre 
kumulativa villkor som måste vara uppfyllda för att behandling av person-
uppgifter ska vara laglig med ”berättigade intressen” som grund (402). För det 
första måste den tredje parten som uppgifterna lämnas till eftersträva ett 
berättigat intresse. I just det här fallet innebär det att när man begär person-
lig information för att stämma en person för att ha orsakat egendomsskada, 
så utgör det ett berättigat intresse från en tredje part. För det andra måste 
behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för ändamål som rör de 
berättigade intressen som eftersträvas. I detta fall är det direkt nödvändigt 
att erhålla personlig information som adress och/eller id-nummer för att 
identifiera personen. För det tredje får inte den registrerades grundläggande 

(398) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 47.
(399) EU-domstolen, C-13/16, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mot Rīgas 

pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”, 4 maj 2017. 
(400) Se not 399, punkt 23.
(401) Se not 399, punkt 26. 
(402) Se not 399, punkterna 28–34. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600502
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rättigheter och friheter gå före den personuppgiftsansvariges eller tredje 
parters berättigade intressen. Avvägningen av intressen måste göras från 
fall till fall, med hänsyn till sådana aspekter som hur allvarligt intrånget 
i den registrerades rättigheter är, eller under vissa omständigheter även den 
registrerades ålder. I just detta fall ansåg emellertid inte EU-domstolen att 
det var motiverat att vägra lämna ut uppgifter bara för att den registrerade 
var minderårig.

I domen i målet ASNEF och FECEMD beslutade EU-domstolen uttryckligen om be-
handling av uppgifter med den rättsliga grunden ”berättigade intressen”, som vid 
den tiden fanns i artikel 7 f i dataskyddsdirektivet (403).

Exempel: I målet ASNEF och FECEMD (404) klargjorde EU-domstolen att det inte 
är tillåtet i nationell lagstiftning att lägga till villkor utöver dem som nämns 
i artikel 7 f i direktivet om tillåten behandling av uppgifter (405). Detta gällde 
en situation där den spanska lagstiftningen för uppgiftsskydd innehöll en 
bestämmelse genom vilken andra privata parter kan hävda ett berättigat 
intresse i att behandla personuppgifter endast om informationen redan har 
förekommit i offentliga källor.

Domstolen noterade först att direktiv 95/46/EG (406) är avsett att se till att 
skyddsnivån för individers rättigheter och friheter när det gäller behand-
ling av personuppgifter är densamma i alla medlemsstater. Inte heller får 
tillnärmningen av de nationella lagarna som är tillämpliga på detta område 
resultera i någon minskning av det skydd de erbjuder. Det måste i stället 
eftersträva en hög nivå av skydd inom EU (407). EU-domstolen ansåg därför 
att ”det framgår följaktligen av ändamålet – säkerställandet av en likvärdig 
skyddsnivå i alla medlemsstater – att det i artikel 7 i direktiv 95/46/EG (408) 

(403) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7 f, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f.
(404) EU-domstolen, förenade målen C-468/10 och C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) 
mot Administración del Estado, 24 november 2011.

(405) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7 f, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f.
(406) F.d. dataskyddsdirektivet, numera den allmänna dataskyddsförordningen.
(407) EU-domstolen, förenade målen C-468/10 och C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) 
mot Administración del Estado, 24 november 2011, punkt 28. Se dataskyddsdirektivet, skäl 8 och 10.

(408) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9103442
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9103442
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9103442
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9103442
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9103442
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-468%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9103442
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görs en uttömmande uppräkning av de situationer när en behandling av 
personuppgifter kan anses vara tillåten”. Dessutom får medlemsstaterna 
varken ”foga ytterligare principer för tillåtligheten av behandlingen av per-
sonuppgifter till dem som nämns i artikel 7 i direktiv 95/46/EG (409) eller 
föreskriva ytterligare villkor som påverkar räckvidden av de sex principer 
som föreskrivs i nämnda artikel” (410). EU-domstolen medgav att ”när det 
gäller den nödvändiga avvägningen enligt artikel 7 f i direktiv 95/46/EG är 
det möjligt att beakta det faktum att allvaret i kränkningen av den regist-
rerades grundläggande rättigheter som nämnda behandling innebär kan 
variera beroende på om uppgifterna i fråga redan finns i källor tillgängliga 
för allmänheten”.

Samtidigt utgör artikel 7 f i direktivet ”följaktligen hinder för att en med-
lemsstat kategoriskt och generellt utesluter möjligheten att behandla vissa 
typer av personuppgifter, utan att tillåta en avvägning mellan de motstående 
rättigheterna och intressena i det enskilda fallet”.

Mot bakgrund av dessa överväganden drog domstolen slutsatsen att ”ar-
tikel 7 f i direktiv 95/46/EG (411) ska tolkas på så sätt att den utgör hinder 
för nationell lagstiftning i vilken det – såsom villkor för behandling av per-
sonuppgifter som är nödvändig för att tillgodose berättigade intressen hos 
den registeransvarige eller hos den tredje man eller de tredje män till vilka 
uppgifterna ska lämnas ut, när den registrerade inte har lämnat sitt sam-
tycke – föreskrivs, förutom att den registrerades grundläggande fri- och 
rättigheter inte får åsidosättas, att uppgifterna ska finnas i källor tillgängliga 
för allmänheten, vilket kategoriskt och generellt utesluter all behandling av 
uppgifter som inte finns i sådana källor” (412).

Närhelst personuppgifter behandlas med ”berättigade intressen” som grund, 
har den enskilda personen rätt att när som helst invända mot behandlingen, av 
skäl som gäller just hans eller hennes situation, enligt artikel 21.1 i den allmänna 

(409) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.
(410) Se not 409.
(411) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7 f, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f.
(412) EU-domstolen, förenade målen C-468/10 och C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) 
mot Administración del Estado, 24 november 2011, punkterna 40, 44 och 48–49.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600631
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dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige måste upphöra med be-
handlingen, såvida man inte påvisar tvingande berättigade skäl att fortsätta med 
den.

Beträffande Europarådets lagstiftning återfinns liknande formuleringar i den upp-
daterade konventionen 108 (413) och Europarådets rekommendationer. I rekommen-
dationen om profilering erkänns behandling av personuppgifter för profileringssyf-
ten som berättigad om den är nödvändig för andras berättigade intressen, ”utom 
när sådana intressen åsidosätts av de registrerades grundläggande rättigheter och 
friheter” (414). Dessutom nämns ”skydd för andra personers fri- och rättigheter” i ar-
tikel 8.2 i Europakonventionen som ett av de berättigade skälen till att begränsa 
rätten till dataskydd.

Exempel: I målet Y mot Turkiet (415) var den klagande hivpositiv. Eftersom han 
var medvetslös när han ankom till sjukhuset, informerade ambulansperso-
nalen sjukhuspersonalen om att han var hivpositiv. Den klagande hävdade 
inför Europadomstolen att hans rätt till skydd för privatlivet hade kränkts av 
att den informationen lämnades ut. Med tanke på behovet av att slå vakt 
om sjukhuspersonalens säkerhet sågs det emellertid inte som ett brott mot 
hans rättigheter att informationen förmedlades.

4.1.2. Behandling av särskilda kategorier av uppgifter 
(känsliga uppgifter)

I Europarådets lagstiftning överlåts det åt den inrikes lagstiftningen att fastslå 
lämpligt skydd vid användning av känsliga uppgifter, förutsatt att villkoren i arti-
kel 6 i den uppdaterade konventionen 108 är uppfyllda, nämligen att det i lagen 
finns lämpliga skyddsåtgärder som kompletterar de andra villkoren i konventionen. 
EU-lagstiftningen, närmare bestämt artikel 9 i den allmänna dataskyddsförordning-
en, innehåller en detaljerad ordning för behandling av särskilda kategorier av upp-
gifter (som också kallas ”känsliga uppgifter”). Dessa uppgifter rör ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap 

(413) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 46.
(414) Europarådet, ministerkommittén (2010), rekommendation CM/Rec (2010)13 till medlemsstaterna 

om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i samband med profilering, 
23 november 2010, artikel 3.4 b (rekommendationen om profilering).

(415) Europadomstolen, Y mot Turkiet, nr 648/10, 17 februari 2015.

https://rm.coe.int/16807096c3
https://rm.coe.int/16807096c3
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-153270%22]}
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i fackförening, genetiska och biometriska uppgifter som används för att entydigt 
identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk per-
sons sexualliv eller sexuella läggning. Att behandla känsliga uppgifter är i princip 
förbjudet (416).

Det finns emellertid en uttömmande förteckning över undantag från detta förbud, 
som återfinns i artikel 9.2 i förordningen och som utgör lagliga skäl till att behandla 
känsliga uppgifter. Dessa uppgifter innefattar situationer där

• den registrerade uttryckligen har lämnat sitt samtycke till behandlingen,

• behandlingen utförs inom ramen för en berättigad verksamhet av ett icke vinst-
drivande organ med ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, och en-
bart rör dess medlemmar (eller tidigare medlemmar) eller personer som har re-
gelbunden kontakt med det i sådana syften,

• behandlingen gäller uppgifter som uttryckligen gjorts offentliga av den 
registrerade,

• behandlingen är nödvändig

• för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och 
på områdena social trygghet och socialt skydd,

• för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläg-
gande intressen (när den registrerade inte kan ge samtycke),

• för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en 
del av domstolarnas dömande verksamhet,

• av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkes-
medicin: ”bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska di-
agnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg 
eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av de-
ras system, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet”,

(416) F.d. dataskyddsdirektivet, artikel 7 f, numera den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.1.
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• för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskn-
ingsändamål eller statistiska ändamål,

• av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, eller

• av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Vid behandling av särskilda kategorier av uppgifter ses ett avtalsförhållande med 
den registrerade alltså inte som en rättslig grund för berättigad behandling av käns-
liga uppgifter, utom när det gäller ett avtal med en yrkesverksam på hälsoområdet 
som har tystnadsplikt (417).

Den registrerades uttryckliga samtycke

Enligt EU-lagstiftningen är den första möjliga grunden för laglig behandling av alla 
uppgifter, oavsett om de är icke-känsliga eller känsliga, den registrerades samtycke. 
När det gäller känsliga uppgifter måste detta samtycke vara uttryckligt. I unionslag-
stiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning kan det emellertid föreskrivas att 
förbudet mot behandling av särskilda kategorier av uppgifter inte får upphävas av 
den enskilda personen (418). Så kan t.ex. vara fallet när behandling inbegriper ovanli-
ga risker för den registrerade.

Arbetsrätt eller områdena social trygghet och socialt skydd

Enligt EU-lagstiftningen kan förbudet i artikel 9.1 upphävas om behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra den personuppgiftsansvariges eller den registrerades 
skyldigheter eller rättigheter inom arbetsrätten eller på området social trygghet. 
Behandlingen behöver dock vara tillåten i EU-lagstiftningen, den nationella lagstift-
ningen eller ett kollektivavtal enligt den nationella rätten, där det fastställs tillräck-
liga skyddsåtgärder för den registrerades grundläggande rättigheter och intres-
sen (419). Register över anställda som förs av en organisation kan innehålla känsliga 
personuppgifter under vissa villkor som förklaras i den allmänna dataskyddsför-
ordningen och relevant nationell lagstiftning. Exempel på känsliga uppgifter kan 
innefatta medlemskap i fackförening eller hälsoinformation.

(417) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.2 h och i.
(418) Se not 417, artikel 9.2 a. 
(419) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.2 b.



171

Regler i den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

Den registrerades eller en annan persons grundläggande intressen

Enligt EU-lagstiftningen kan känsliga uppgifter, precis som icke-känsliga, behandlas 
på grund av den registrerades eller en annan fysisk persons grundläggande intres-
sen (420). När behandlingen bygger på en annan persons grundläggande intressen, 
kan detta berättigade skäl bara åberopas om sådan behandling ”inte uppenbart kan 
ha en annan rättslig grund” (421). I vissa fall kan behandling av personuppgifter skyd-
da både personliga och offentliga intressen, t.ex. när behandling är nödvändig av 
humanitära skäl (422).

För att behandling av känsliga uppgifter ska vara berättigad med denna grund, mås-
te det ha varit omöjligt att be den registrerade om samtycke, t.ex. för att den regist-
rerade var medvetslös eller frånvarande och inte kunde kontaktas. Det vill säga att 
personen var fysiskt eller juridiskt oförmögen att lämna samtycke.

Välgörenhetsorganisationer eller ideella organisationer

Behandling av personuppgifter är också tillåtet inom ramen för legitima verksamhe-
ter som bedrivs av stiftelser, sammanslutningar eller andra icke vinstdrivande organ 
med ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte. Behandlingen måste emel-
lertid enbart gälla organets medlemmar eller f.d. medlemmar, eller dem som har 
regelbunden kontakt med organet (423). De känsliga uppgifterna får inte lämnas ut 
utanför dessa organ utan den registrerades samtycke.

Uppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den 
registrerade

I artikel 9.2 e i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs att behandling inte 
ska förbjudas om den gäller uppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av 
den registrerade. Även om innebörden av ”som på ett tydligt sätt har offentliggjorts 
av den registrerade” inte definieras i förordningen, är det ett undantag från för-
budet mot behandling av känsliga uppgifter och måste därför uppfattas strikt och 
som ett krav på att den registrerade medvetet offentliggör sina personuppgifter. Så 
när man i tv visar en video från en videoövervakningskamera, där man bl.a. ser en 

(420) Se not 419, artikel 9.2 c.
(421) Se not 419, skäl 46.
(422) Se not 419.
(423) Se not 419, artikel 9.2 d.



172

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

brandman bli skadad under försök att utrymma en byggnad, kan det inte anses att 
brandmannen på ett tydligt sätt har offentliggjort uppgifterna. Om brandmannen 
å andra sidan bestämmer sig för att beskriva incidenten och offentliggöra videon 
och fotona på en offentlig internetsida, har han eller hon utfört en medveten, be-
kräftande handling för att offentliggöra personuppgifterna. Det är viktigt att notera 
att offentliggörandet inte innebär samtycke, utan utgör en annan tillåten grund för 
behandling av särskilda kategorier av uppgifter.

Att den registrerade har offentliggjort de behandlade personuppgifterna gör inte att 
de personuppgiftsansvariga undantas från sina skyldigheter enligt dataskyddslag-
stiftningen. Exempelvis fortsätter principen om ändamålsbegränsning att gälla för 
personuppgifter även om sådana uppgifter har gjorts offentligt tillgängliga (424).

Rättsliga anspråk

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter ”där så krävs för fastställan-
de, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om detta sker inom ett dom-
stolsförfarande eller inom ett administrativt eller ett utomrättsligt förfarande” (425), 
är också tillåten enligt den allmänna dataskyddsförordningen (426). I detta fall måste 
behandlingen vara relevant för ett särskilt rättsligt anspråk och dess respektive ut-
övande eller försvar, och kan begäras av vem som helst av de tvistande parterna.

I sin dömande verksamhet kan domstolar behandla särskilda kategorier av uppgifter 
i samband med att de löser en rättstvist (427). Exempel på dessa särskilda kategorier 
av uppgifter som behandlas i detta sammanhang är genetiska uppgifter som an-
vänds för att fastställa föräldraskap eller hälsostatus, när bevisningen delvis utgörs 
av uppgifter om ett brottsoffers skador.

Hänsyn till ett viktigt allmänt intresse

Enligt artikel 9.2 g i den allmänna dataskyddsförordningen kan medlemsstaterna in-
föra vidare omständigheter där känsliga uppgifter får behandlas, så länge

(424) Artikel 29-gruppen (2013), Yttrande 3/13 om ändamålsbegränsning, WP 203, Bryssel, 2 april 2013, 
s. 14.

(425) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 52.
(426) Se not 425, artikel 9.2 f.
(427) Se not 425.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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• behandlingen av uppgifter är av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse,

• det föreskrivs i europeisk eller nationell lagstiftning,

• den europeiska eller nationella lagstiftningen är proportionerlig, är förenlig med 
rätten till dataskydd och föreskriver lämpliga och särskilda åtgärder för att säker-
ställa den registrerades rättigheter och intressen (428).

Ett framträdande exempel är elektroniska sjukjournalsystem. I sådana system kan 
hälsouppgifter, insamlade av vårdgivare under behandling av en patient, göras till-
gängliga i stor skala, ofta rikstäckande, för andra vårdgivare till den patienten.

Artikel 29-gruppen drog slutsatsen att sådana system inte kunde upprättas med de 
befintliga rättsliga reglerna för behandling av uppgifter om patienter (429). Elektronis-
ka patientjournalsystem är dock möjliga om de grundar sig på ”hänsyn till ett viktigt 
allmänt intresse” (430). Detta skulle kräva en uttrycklig rättslig grund för att de upp-
rättades, som också skulle innehålla de skyddsåtgärder som krävs för att säkerställa 
att systemen drivs på ett säkert sätt (431).

Andra skäl till behandling av känsliga uppgifter

I den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs att känsliga uppgifter kan be-
handlas när behandlingen är nödvändig (432)

• av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedi-
cin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvalt-
ning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på 
grundval av EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal 
med yrkesverksamma på hälsoområdet,

(428) Se not 425, artikel 9.2 g.
(429) Artikel 29-gruppen (2007), Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter 

i elektroniska patientjournaler (EPJ), WP 131, Bryssel, 15 februari 2007. Se även allmänna 
dataskyddsförordningen, artikel 9.3.

(430) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.2 g.
(431) Artikel 29-gruppen (2007), Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter 

i elektroniska patientjournaler (EPJ), WP 131, Bryssel, 15 februari 2007.
(432) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 9.2 h, i och j. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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• av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom behovet av att säker-
ställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säker-
ställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicin-
tekniska produkter, på grundval av EU-rätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt, vilken måste fastställa lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den 
registrerades rättigheter och friheter,

• för arkivändamål, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statis-
tiska ändamål på grundval av EU-rätten eller medlemsstaternas nationell rätt, 
vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det vä-
sentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämp-
liga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter och 
intressen.

Ytterligare villkor enligt nationell lagstiftning

Enligt dataskyddsförordningen får medlemsstaterna även införa eller behålla ytter-
ligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa (433).

4.2. Regler för säkerhet vid behandling

Viktiga punkter

• Enligt reglerna för säkerhet vid behandling är den personuppgiftsansvarige och per-
sonuppgiftsbiträdet skyldiga att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att förhindra allt obehörigt intrång i uppgiftsbehandlingen.

• Vilken datasäkerhetsnivå som är nödvändig avgörs av

• vilka säkerhetsfunktioner som finns på marknaden för en viss typ av behandling,

• kostnaderna,

• riskerna som behandlingen av uppgifterna medför för de registrerades grundläg-
gande rättigheter och friheter.

• Att säkerställa sekretessen för personuppgifter ingår i en allmän princip som erkänns 
i den allmänna dataskyddsförordningen.

(433) Se not 432, artiklarna 9.2 h och 9.4.
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Enligt både EU:s och Europarådets lagstiftning har personuppgiftsansvariga en all-
män skyldighet att vara öppna och ansvarsfulla när de behandlar personuppgifter, 
och i synnerhet beträffande personuppgiftsincidenter när sådana inträffar. När det 
gäller personuppgiftsincidenter måste personuppgiftsansvariga meddela tillsyns-
myndigheterna, såvida det inte är osannolikt att incidenten kommer att medföra en 
risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Registrerade personer bör också 
informeras om personuppgiftsincidenten när den sannolikt leder till hög risk för fy-
siska personers rättigheter och friheter.

4.2.1. Datasäkerhetsaspekter
Som det står i tillämpliga bestämmelser i EU-lagstiftningen:

”Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna 
och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål 
samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska 
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige 
och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till 
risken[...]” (434).

Dessa åtgärder omfattar bland annat

• pseudonymisering och kryptering av personuppgifter (435),

• att säkerställa behandlingssystemets och behandlingstjänsternas fortgående 
konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft (436),

• att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid 
dataförlust (437),

• ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten 
hos åtgärderna som ska säkerställa behandlingens säkerhet (438).

(434) Se not 432, artikel 32.1.
(435) Se not 432, artikel 32.1 a.
(436) Se not 432, artikel 32.1 b.
(437) Se not 432, artikel 32.1 c.
(438) Se not 432, artikel 32.1 d.
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Ett liknande villkor finns i Europarådets lagstiftning:

”Varje part ska tillse att den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga 
fall personuppgiftsbiträdet vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder mot risker 
som oavsiktlig eller obehörig åtkomst till, förstörelse, förlust, användning, 
modifiering eller utlämning av personuppgifter” (439).

Enligt EU:s och Europarådets lagstiftning innebär en personuppgiftsincident som 
kan påverka enskilda personers rättigheter och friheter att den personuppgiftsan-
svarige måste anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten (se avsnitt 4.2.3).

Ofta finns det också branschstandarder samt nationella och internationella standar-
der för säker uppgiftsbehandling. Exempelvis är den europeiska integritetsmärk-
ningen European Privacy Seal (EuroPriSe) ett EU-projekt inom eTEN (transeuropeiska 
telekommunikationsnät) där man utforskar möjligheterna att certifiera produkter, 
i synnerhet programvara, som underlättar överensstämmelse med den europeis-
ka dataskyddslagstiftningen. Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet 
(Enisa) inrättades för att öka EU:s, EU-medlemsstaternas och näringslivets förmåga 
att förebygga, bemöta och reagera på nät- och informationssäkerhetsproblem (440). 
Enisa offentliggör regelbundet analyser av aktuella säkerhetshot och råd om hur de 
kan bemötas (441).

Datasäkerhet uppnås inte bara genom rätt utrustning – programvara och maskinva-
ra. Det krävs också lämpliga interna organisatoriska regler. Dessa interna regler bör 
i idealfallet omfatta följande:

• Regelbundet tillhandahållande av information till samtliga anställda om datasä-
kerhetsregler och deras skyldigheter enligt dataskyddslagen, särskilt vad gäller 
skyldigheten till sekretess.

• Tydlig uppdelning av ansvar och en tydlig beskrivning av behörighet när det gäl-
ler behandling av uppgifter, särskilt vad gäller beslut att behandla personuppgif-
ter och överföra uppgifter till tredje part eller till registrerade.

(439) Uppdaterade konventionen 108, artikel 7.1.
(440) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om 

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning 
(EG) nr 460/2004 (EUT L 165, 18.6.2013, s. 41).

(441) Se t.ex. Enisa (2016), Cyber Security and Resilience of smart cars. Good practices and recommendations, 
Enisa (2016), Security of Mobile Payments and Digital Wallets. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-of-smart-cars
https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-of-smart-cars
https://www.enisa.europa.eu/publications/mobile-payments-security
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• Användning av personuppgifter endast enligt instruktionerna från den behöriga 
personen eller enligt allmänt fastställda regler.

• Skydd för tillträde till platser och till maskinvara och programvara som tillhör den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, inbegripet kontroller av 
tillstånd för tillträde.

• Säkerställande av att tillstånd för tillgång till personuppgifter har utfärdats av 
den behöriga personen och kräver korrekt dokumentation.

• Automatiska protokoll för att få tillgång till personuppgifter på elektronisk väg 
och regelbundna kontroller av dessa protokoll utförda av den interna tillsynsav-
delningen (vilket därmed kräver att alla uppgiftsbehandlingar registreras).

• Noggrann dokumentation för andra former av spridning än automatisk tillgång 
till uppgifter för att kunna visa att inga olagliga överföringar har skett.

Att erbjuda lämplig utbildning inom datasäkerhet för personalen är också ett viktigt 
inslag i effektiva säkerhetsåtgärder. Kontrollförfaranden måste också införas för att 
säkerställa att lämpliga åtgärder inte enbart finns på papper utan genomförs och 
fungerar i praktiken (exempelvis intern eller extern revision).

Åtgärder för att förbättra säkerhetsnivån för en personuppgiftsansvarig eller ett 
personuppgiftsbiträde innefattar instrument såsom dataskyddsombud, säkerhetsut-
bildning för anställda, regelbundna revisioner, intrångstester och kvalitetsstämplar.

Exempel: I målet I mot Finland (442) kunde den klagande inte bevisa att andra 
anställda vid det sjukhus där hon arbetade olagligt hade haft tillgång till 
hennes sjukjournal. Hennes yrkande på att hennes rätt till dataskydd hade 
kränkts avvisades därför av de nationella domstolarna. Europadomstolen 
drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts, eftersom 
sjukhusets registreringssystem för sjukjournaler var sådant att det inte var 
möjligt att retroaktivt klargöra användningen av patientregister eftersom 
det endast visade de fem senaste konsultationerna och den informationen 
raderades när väl journalen hade återlämnats till arkiven. För domstolen var 

(442) Europadomstolen, I mot Finland, nr 20511/03, 17 juli 2008.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510
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det avgörande att registersystemet på sjukhuset uppenbart inte överens-
stämde med de rättsliga kraven i nationell, ett faktum som inte tillmättes 
vederbörlig betydelse i de nationella domstolarna.

EU har antagit nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet (NIS-direktivet) (443), 
som är det första rättsliga instrument för cybersäkerhet för hela EU. Direktivet har 
som syfte att å ena sidan förbättra cybersäkerheten på nationell nivå, och å andra 
sidan höja nivån på samarbetet inom EU. I direktivet åläggs också skyldigheter för 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster (däribland leverantörer i sektorerna energi, 
hälso- och sjukvård, bankväsende, transporter, digital infrastruktur osv.) och leve-
rantörer av digitala tjänster att hantera risker, trygga säkerheten för sina nätverk och 
informationssystem och rapportera säkerhetsincidenter.

Utsikter

I september 2017 lade Europeiska kommissionen fram ett utkast till förordning med 
syftet att reformera Enisas mandat, med hänsyn till byråns nya befogenheter och 
ansvarsområden enligt NIS-direktivet. Målet med den föreslagna förordningen är att 
utveckla Enisas uppgifter och stärka dess roll som ”referenspunkt i EU:s cybersäker-
hetslandskap” (444). Den föreslagna förordningen ska inte påverka principerna i den 
allmänna dataskyddsförordningen, och genom att den klarlägger de nödvändiga be-
ståndsdelarna i de europeiska systemen för certifiering av cybersäkerhet bör den 
också stärka säkerheten för personuppgifter. Parallellt i september 2017 lade Eu-
ropeiska kommissionen fram ett utkast till genomförandeförordning där det anges 
vilka aspekter leverantörer av digitala tjänster ska ta i beaktande när de säkerställer 
att deras nätverk och informationssystem är säkra, efter vad som krävs i artikel 16.8 
i NIS-direktivet. När denna handbok utarbetades pågick fortfarande diskussionerna 
om dessa två förslag.

(443) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, 
s. 1).

(444) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om 
upphävande av förordning (EU) 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och 
kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”), COM(2017)477, 13.9.2017, s. 6.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1090-Review-of-ENISA-Regulation-and-laying-down-a-EU-ICT-security-certification-and-labelling_sv
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4.2.2. Sekretess
I EU-lagstiftningen erkänns sekretessen som en del av en allmän princip i den all-
männa dataskyddsförordningen (445). Leverantörer av offentligt tillgängliga tjänster 
för elektronisk kommunikation behöver säkerställa sekretessen. De har också skyl-
dighet att skydda säkerheten för sina tjänster (446).

Exempel: En anställd vid ett försäkringsbolag får ett telefonsamtal på sin 
arbetsplats från någon som hävdar att han är en kund, och begär information 
om sitt försäkringsavtal.

Skyldigheten att bevara sekretessen kring kundernas uppgifter kräver att 
den anställda åtminstone tillämpar minimisäkerhetsåtgärder innan några 
personuppgifter lämnas ut. Detta kan exempelvis ske genom att den an-
ställda erbjuder sig att ringa tillbaka till ett telefonnummer som är angivet 
i kundens akt.

Enligt artikel 5.1 f måste personuppgifter behandlas på ett sätt som säkerstäl-
ler lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller 
otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, 
med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och 
konfidentialitet).

Genom artikel 32 måste den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet 
vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsni-
vå. Sådana åtgärder är bl.a. pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 
förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och 
motståndskraft i behandlingen, utvärdering och tester av åtgärdernas effektivitet 
samt förmågan att återställa behandlingen vid en fysisk eller teknisk incident. Efter-
levnad av en godkänd uppförandekod eller en godkänd certifieringsmekanism kan 
också användas för att styrka att man iakttar principen om integritet och sekretess. 
Enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen måste det också föreskri-
vas i avtalet som binder den personuppgiftsansvarige till personuppgiftsbiträdet att 
personuppgiftsbiträdet säkerställer att personer med behörighet att behandla per-
sonuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig 
lagstadgad tystnadsplikt.

(445) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 5.1 f.
(446) Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, artikel 5.1.
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Tystnadsplikten sträcker sig inte till situationer där uppgifter kommer till en persons 
kännedom i hans eller hennes egenskap av privatperson i stället för som anställd 
av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde. I detta fall gäller inte 
artiklarna 32 och 28 i dataskyddsförordningen, eftersom privatpersoners använd-
ning av personuppgifter är fullständigt undantagen från förordningens tillämpnings-
område när sådan användning ligger inom gränserna för det så kallade hushållsun-
dantaget (447). Hushållsundantaget är den användning av personuppgifter som ”en 
fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har sam-
band med hans eller hennes hushåll” (448). Efter EU-domstolens beslut i målet Bodil 
Lindqvist (449), måste dock detta undantag tolkas snävt, i synnerhet när det gäller 
utlämning av uppgifter. Framför allt sträcker sig inte undantaget för hushåll till of-
fentliggörande av personuppgifter för ett obegränsat antal mottagare på internet, 
eller till uppgiftsbehandling som har yrkesmässiga eller kommersiella aspekter (fler 
uppgifter om målet finns i avsnitt 2.1.2, 2.2.2 och 2.3.1).

”Sekretess vid kommunikation” är en annan aspekt av sekretess som är underställd 
lex specialis. Enligt de särskilda reglerna för att säkerställa konfidentialitet vid elek-
tronisk kommunikation, i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, 
måste medlemsstaterna förbjuda alla personer utöver användarna, eller som inte 
har samtycke från användarna, att ägna sig åt avlyssning, uppfångande med tek-
niskt hjälpmedel, lagring eller andra metoder som innebär att kommunikationen 
och därmed förbundna metadata kan fångas upp och övervakas (450). Den nationella 
lagstiftningen kan tillåta undantag från denna princip endast av skäl som gäller na-
tionell säkerhet, försvar, förebyggande eller avslöjande av brott, och endast om så-
dana åtgärder är nödvändiga och proportionerliga för de eftersträvade syftena (451). 
Samma regler kommer att gälla enligt den kommande förordningen om integritet 
och elektronisk kommunikation, men tillämpningsområdet för rättsakten om det-
ta kommer att utökas från allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommunika-
tion så att det också innefattar kommunikation genom over-the-top-tjänster (t.ex. 
mobilapplikationer).

(447) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 2.2 c.
(448) Se not 447.
(449) EU-domstolen, C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, 6 november 2003.
(450) Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, artikel 5.1.
(451) Se not 450, artikel 15.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
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I Europarådets lagstiftning finns skyldigheten till sekretess underförstådd i be-
greppet datasäkerhet i artikel 7.1 i den uppdaterade konventionen 108, som gäller 
datasäkerhet.

För personuppgiftsbiträden innebär sekretess att de inte får lämna ut uppgifter till 
tredje parter eller andra mottagare utan tillstånd. För de anställda hos ett person-
uppgiftsbiträde eller en personuppgiftsansvarig kräver sekretessen att de endast 
använder personuppgifter enligt instruktionerna från sina behöriga överordnade.

Sekretesskyldigheten måste ingå i varje avtal mellan personuppgiftsansvariga och 
deras personuppgiftsbiträden. Dessutom måste personuppgiftsansvariga och per-
sonuppgiftsbiträden vidta särskilda åtgärder för att upprätta en juridisk tystnads-
plikt för sina anställda, vilket man normalt åstadkommer genom sekretessklausuler 
i anställningsavtalen.

Intrång i den professionella tystnadsplikten är straffbart enligt straffrätten i många 
EU-medlemsstater och parter till konvention 108.

4.2.3. Anmälningar av personuppgiftsincidenter
Med personuppgiftsincident avses en säkerhetsincident som leder till att behand-
lade personuppgifter oavsiktligen eller olagligen förstörs, förloras, ändras eller obe-
hörigt lämnas ut eller blir åtkomliga (452). Ny teknik som kryptering har nu medfört 
fler möjligheter att trygga säkerheten vid behandling, men personuppgiftsincidenter 
är fortfarande vanliga. Orsakerna till personuppgiftsincidenter kan vara allt från att 
personer som arbetar i en organisation råkar göra misstag, till yttre hot som hackare 
och it-brottsorganisationer.

Personuppgiftsincidenter kan vara mycket skadliga för privatpersoners rätt till pri-
vatliv och dataskydd, då de till följd av incidenterna tappar kontrollen över sina 
personuppgifter. Incidenter kan leda till identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk 
förlust eller materialskada, förlorad sekretess för personuppgifter som skyddas av 
yrkesmässig tystnadsplikt, och skada på den registrerades anseende. I sina riktlinjer 
om anmälan av personuppgiftsincidenter enligt förordning (EU) 2016/679 förklarar 
artikel 29-gruppen att incidenter kan ha tre slags konsekvenser för personuppgifter: 

(452) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 4.12, se även artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om 
anmälan av personuppgiftsincidenter enligt förordning (EU) 2016/679, WP250, 3 oktober 2017, s. 8.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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utlämnande, förlust och/eller ändring (453). Förutom skyldigheten att vidta åtgärder 
för att trygga säkerheten vid behandling, som förklaras i avsnitt 4.2, är det lika vik-
tigt att säkerställa att personuppgiftsansvariga i tid bemöter incidenter på ett lämp-
ligt sätt.

Tillsynsmyndigheter och enskilda personer är ofta omedvetna om att en person-
uppgiftsincident har ägt rum, och det hindrar enskilda från att vidta åtgärder för 
att skydda sig mot de negativa konsekvenserna. För att bekräfta enskilda perso-
ners rättigheter och begränsa personuppgiftsincidenternas inverkan, ålägger EU 
och Europarådet under vissa omständigheter de personuppgiftsansvariga ett 
anmälningskrav.

Enligt Europarådets uppdaterade konvention 108 måste de fördragsslutande par-
terna som minst kräva att personuppgiftsansvariga till behörig tillsynsmyndighet 
anmäler personuppgiftsincidenter som allvarligt kan inkräkta på de registrerades 
rättigheter. Sådan anmälan ska slutföras ”utan dröjsmål” (454).

I EU-lagstiftningen fastställs en detaljerad ordning som reglerar när anmälningarna 
ska göras och vad de ska innehålla (455). Enligt den måste de personuppgiftsansva-
riga anmäla vissa personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheterna utan onödigt 
dröjsmål och om möjligt inom 72 timmar efter det tillfälle då de fick kännedom om 
incidenten. Om de överskrider tidsramen på 72 timmar måste anmälan åtföljas av 
en förklaring till dröjsmålet. Personuppgiftsansvariga undantas endast från anmäl-
ningskravet när de kan påvisa att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten le-
der till någon risk för de berörda personernas rättigheter och friheter.

I förordningen anges vilken information som minst ska finnas med i anmälan så 
att tillsynsmyndigheten kan vidta den åtgärd som krävs (456). Anmälan måste som 
minst innehålla en beskrivning av karaktären på personuppgiftsincidenten och av 
de kategorier av registrerade som berörs och hur många de är, en beskrivning av 
incidentens möjliga konsekvenser och av de åtgärder som den personuppgiftsan-
svarige genomfört för att bemöta och lindra konsekvenserna. Dessutom bör namn 
och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet eller någon annan kontaktperson 

(453) Artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter enligt förordning (EU) 
2016/679, WP 250, 3 oktober 2017, s. 6.

(454) Uppdaterade konventionen 108, artikel 7.2, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, 
punkterna 64–66.

(455) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 33 och 34. 
(456) Se not 455, artikel 33.3. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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tillhandahållas, så att den behöriga tillsynsmyndigheten vid behov kan skaffa mer 
information.

Om en personuppgiftsincident sannolikt äventyrar enskilda personers rättigheter 
och friheter, måste de personuppgiftsansvariga informera dessa personer (de re-
gistrerade) om incidenten utan onödigt dröjsmål (457). Informationen till de regist-
rerade, inklusive beskrivningen av personuppgiftsincidenten, måste utformas på 
ett klart och tydligt språk, och innehålla samma slags information som krävs för 
anmälningarna till tillsynsmyndigheterna. Under vissa omständigheter kan person-
uppgiftsansvariga undantas från skyldigheten att meddela registrerade om inciden-
ter. Undantagen gäller när den personuppgiftsansvarige har vidtagit lämpliga tek-
niska och organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder har tillämpats på de 
personuppgifter som påverkades av personuppgiftsincidenten, i synnerhet sådana 
som ska göra uppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få till-
gång till personuppgifterna, såsom kryptering. Även åtgärder som vidtagits av den 
personuppgiftsansvarige för att säkerställa att skada på de registrerades rättighe-
ter inte längre kommer att uppkomma kan undanta den personuppgiftsansvarige 
från skyldigheten att meddela de registrerade. Om det slutligen medför orimliga an-
strängningar för den personuppgiftsansvarige att meddela de registrerade, kan de 
informeras om incidenten på andra sätt, t.ex. genom ett offentligt meddelande eller 
liknande (458).

Skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheterna och de 
registrerade är riktad till de personuppgiftsansvariga. Men personuppgiftsinciden-
ter kan inträffa oavsett om behandlingen utförs av en personuppgiftsansvarig eller 
ett personuppgiftsbiträde. Av den anledningen är det nödvändigt att säkerställa att 
även personuppgiftsbiträden har krav på sig att rapportera personuppgiftsinciden-
ter. I det fallet måste personuppgiftsbiträden meddela personuppgiftsincidenter till 
den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål (459). Den personuppgiftsansva-
rige är sedan ansvarig för att meddela tillsynsmyndigheterna och de berörda regist-
rerade, enligt nämnda regler och tidsram.

(457) Se not 455, artikel 34. 
(458) Se not 455, artikel 34.3 c.
(459) Se not 455, artikel 33.2. 
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4.3. Regler om ansvarsskyldighet och 
främjande av efterlevnad

Viktiga punkter

• För att säkerställa ansvarsskyldighet i behandlingen av personuppgifter måste 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden föra register över den be-
handling som utförs under deras ansvar och på begäran tillhandahålla detta till 
tillsynsmyndigheterna.

• I den allmänna dataskyddsförordningen fastställs åtskilliga instrument för att främja 
efterlevnad:

• Utnämning av dataskyddsombud i vissa situationer.

• Utförande av en konsekvensbedömning avseende dataskydd innan behandling-
ar inleds som sannolikt utgör höga risker för enskilda personers rättigheter och 
friheter.

• Föregående samråd med den relevanta tillsynsmyndigheten om konsekvensbe-
dömningen visar att behandlingen medför risker som inte kan begränsas.

• Uppförandekoder för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden där det 
anges hur förordningen tillämpas i olika sektorer där behandling sker.

• Certifieringsmekanismer, sigill och märkningar.

• I Europarådets lagstiftning föreslås liknande instrument för att främja efterlevnad i den 
uppdaterade konventionen 108.

Principen om ansvarsskyldighet är särskilt viktig för att garantera att dataskydds-
reglerna följs i Europa. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för och måste kun-
na påvisa att dataskyddsreglerna följs. Ansvarsskyldigheten får inte bli aktuell först 
efter att en överträdelse har skett. Snarare har de personuppgiftsansvariga en för-
handsskyldighet att följa lämpliga regler för uppgiftshantering i alla skeden av upp-
giftsbehandlingen. Enligt europeisk dataskyddslagstiftning måste personuppgifts-
ansvariga vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa, och måste 
kunna påvisa, att behandlingen utförs i enlighet med lagen. Exempel på åtgärder är 
att utnämna dataskyddsombud, att föra register och dokumentation om behand-
lingen och att utföra konsekvensbedömningar avseende personlig integritet.
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4.3.1. Dataskyddsombud
Dataskyddsombud är personer som ger råd om efterlevnad av dataskyddsregler 
i organisationer som utför behandling av uppgifter. De är ”en hörnsten i ansvars-
skyldigheten” eftersom de underlättar efterlevnaden och samtidigt fungerar som 
mellanhänder mellan tillsynsmyndigheterna, registrerade och organisationen som 
de har utnämnts av.

I Europarådets lagstiftning åläggs personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbi-
träden en allmän ansvarsskyldighet enligt artikel 10.1 i den uppdaterade konventio-
nen 108. Där krävs att de vidtar alla lämpliga åtgärder för att följa de dataskyddsreg-
ler som föreskrivs i konventionen, och att de kan påvisa att uppgiftsbehandlingen 
under deras kontroll följer bestämmelserna i konventionen. Även om det inte anges 
i konventionen vilka konkreta åtgärder personuppgiftsansvariga och personupp-
giftsbiträden bör anta, så visar den förklarande rapporten till den uppdaterade kon-
ventionen 108 att utnämning av ett dataskyddsombud skulle vara en möjlig åtgärd 
för att styrka efterlevnaden. Dataskyddsombud bör förses med alla nödvändiga 
medel att fullgöra sina mandat (460).

Till skillnad från i Europarådets lagstiftning är det i EU inte alltid upp till personupp-
giftsansvariga och personuppgiftsbiträden att utnämna dataskyddsombud, utan det 
är under vissa förhållanden obligatoriskt. I den allmänna dataskyddsförordningen 
erkänns att dataskyddsombud spelar en viktig roll i det nya styrsystemet, och där 
finns detaljerade bestämmelser om utnämning av ombudet och hans/hennes ställ-
ning, plikter och uppgifter (461).

Enligt dataskyddsförordningen är det obligatoriskt att utse ett dataskyddsombud 
i tre särskilda fall: när en myndighet eller ett offentligt organ utför behandlingen, när 
den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består 
av behandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av de regist-
rerade i stor omfattning, eller när kärnverksamheten består av behandling i stor 
omfattning av särskilda kategorier av uppgifter eller personuppgifter som rör fäl-
lande domar i brottmål och överträdelser (462). Även om begrepp som ”systematisk 

(460) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 87. 
(461) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 37–39. 
(462) Se not 461, artikel 37.1.
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övervakning i stor omfattning” och ”kärnverksamhet” inte definieras i förordningen, 
så har artikel 29-gruppen utfärdat riktlinjer för hur de ska tolkas (463).

Exempel: Företag för sociala medier och sökmotorer kan sannolikt ses som 
personuppgiftsansvariga vars behandling kräver regelbunden och systema-
tisk övervakning av registrerade i stor omfattning. Sådana företags affärsmo-
dell bygger på behandling av personuppgifter i stora volymer, och de skapar 
betydande intäkter genom att erbjuda målinriktade annonstjänster och låta 
företag annonsera på deras webbplatser. Riktad annonsering är ett sätt 
att placera ut annonser baserat på demografi och konsumenternas tidigare 
köphistorik eller beteende. Det kräver därför systematisk övervakning av 
de registrerades vanor och beteende på nätet.

Exempel: Ett sjukhus och ett sjukförsäkringsföretag är typiska exempel på 
personuppgiftsansvariga vars verksamhet består av behandling av särskil-
da kategorier av personuppgifter i stor omfattning. Uppgifter som avslöjar 
information om en enskild persons hälsa utgör särskilda kategorier av per-
sonuppgifter enligt både Europarådets och EU:s lagstiftning, och de omfattas 
därför av ett förstärkt skydd. I EU-lagstiftningen erkänns också genetiska och 
biometriska uppgifter som särskilda kategorier. Om sjukvårdsinrättningar och 
försäkringsbolag behandlar sådana uppgifter i stor omfattning, så måste de 
enligt den allmänna dataskyddsförordningen utnämna ett dataskyddsombud.

Dessutom föreskrivs i artikel 37.4 i dataskyddsförordningen att i andra fall än de tre 
obligatoriska som krävs enligt artikel 37.1, får den personuppgiftsansvarige eller per-
sonuppgiftsbiträdet och andra organ som företräder kategorier av personuppgifts-
ansvariga eller personuppgiftsbiträden utnämna ett dataskyddsombud, eller måste 
det om det krävs i unionslagstiftningen eller en medlemsstats lagstiftning.

Inga andra organisationer är rättsligt skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Det 
föreskrivs dock i dataskyddsförordningen att personuppgiftsansvariga och person-
uppgiftsbiträden kan välja att frivilligt utse ett dataskyddsombud, samtidigt som de 
också ger medlemsstaterna möjlighet att göra sådan utnämning obligatorisk för fler 
typer av organisationer än vad som föreskrivs i förordningen (464).

(463) Artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om dataskyddsombud, WP 243 rev.01, senast granskade och 
antagna den 5 april 2017. 

(464) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 37.3 och 37.4. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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När en personuppgiftsansvarig utser ett dataskyddsombud måste denne säkerställa 
att ombudet ”på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet 
av personuppgifter” inom organisationen (465). Exempelvis bör dataskyddsombuden 
vara engagerade i att ge råd om hur man utför konsekvensbedömningar avseende 
dataskydd, och i att skapa och föra register över behandlingen i en organisation. För 
att dataskyddsombuden faktiskt ska kunna utföra sina uppgifter, måste de person-
uppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena förse dem med de resurser som be-
hövs, däribland finansiella resurser, infrastruktur och utrustning. Ytterligare krav är 
bl.a. att ge dataskyddsombuden tillräckligt med tid att fullgöra sina uppgifter samt 
fortbildning så att de kan utveckla sina sakkunskaper och hålla sig uppdaterade med 
all utveckling inom dataskyddslagstiftningen (466).

I den allmänna dataskyddsförordningen fastställs vissa grundläggande garantier för 
att se till att dataskyddsombuden agerar på ett oberoende sätt. Personuppgiftsan-
svariga och personuppgiftsbiträden måste säkerställa att dataskyddsombuden när 
de utför sina uppgifter angående dataskydd inte får några instruktioner från företa-
get, däribland personer på den högsta ledningsnivån. De får dessutom inte avskedas 
eller utsättas för sanktioner på något sätt för att de utför sina uppgifter (467). Ta t.ex. 
ett fall där dataskyddsombudet råder en personuppgiftsansvarig eller ett person-
uppgiftsbiträde att utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd, eftersom 
han eller hon anser att behandlingen sannolikt leder till hög risk för registrerade. 
Företaget håller inte med om dataskyddsombudets råd, tycker inte att det är väl un-
derbyggt och bestämmer därför att inte gå vidare med en konsekvensbedömning. 
Företaget kan ignorera rådet men får inte avskeda eller bestraffa dataskyddsombu-
det för att ha gett det.

Slutligen beskrivs dataskyddsombudens uppgifter och uppdrag i artikel 39 i den all-
männa dataskyddsförordningen. Dit hör kraven på att informera och ge råd till fö-
retagen och de anställda som utför behandlingen om deras skyldigheter enligt lag-
stiftningen och att övervaka efterlevnaden av EU:s och ländernas dataskyddsregler, 
genom att utföra revisioner och utbilda personal som sysslar med behandling. Da-
taskyddsombuden måste också samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera 
som kontaktpunkt för den senare i frågor som gäller uppgiftsbehandling, t.ex. en 
personuppgiftsincident.

(465) Se not 464, artikel 38.1. 
(466) Artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om dataskyddsombud, WP 243 rev.01, senast granskade och 

antagna den 5 april 2017, punkt 3.1. 
(467) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 38.2 och 38.3.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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När det gäller de personuppgifter som hanteras av EU:s institutioner och organ, fö-
reskrivs det i förordning (EG) nr 45/2001 att varje institution och organ i unionen 
måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska se till att bestämmel-
serna i förordningen tillämpas korrekt inom EU:s institutioner och organ och att 
både registrerade och personuppgiftsansvariga informeras om sina rättigheter och 
skyldigheter (468). Han eller hon ansvarar också för att svara på förfrågningar från 
Europeiska datatillsynsmannen och vid behov samarbeta med honom eller henne. 
På samma sätt som dataskyddsförordningen innehåller förordning (EG) nr 45/2001 
bestämmelser om dataskyddsombudens oberoende när de utför sina uppgifter, och 
om att de behöver förses med den personal och de resurser de behöver (469). Data-
skyddsombuden måste meddelas innan en institution eller ett organ inom EU (eller 
avdelningar i dessa organisationer) utför någon behandling, och de måste föra ett 
register över all anmäld behandling (470).

4.3.2. Register över behandling
För att kunna påvisa efterlevnad och hållas ansvarsskyldiga måste företag ofta en-
ligt lag dokumentera och registrera sin verksamhet. Ett viktigt exempel är skatte-
lagstiftning och revision, där alla företag måste ha omfattande dokumentation och 
registerföring. Det är också viktigt att fastställa liknande krav på andra lagområden, 
i synnerhet dataskyddslagstiftning, eftersom registerföring är ett viktigt sätt att un-
derlätta efterlevnaden av dataskyddsreglerna. I EU-lagstiftningen föreskrivs därför 
att de personuppgiftsansvariga, eller deras företrädare, ska föra en förteckning över 
den behandling som utförs under deras ansvar (471). Denna skyldighet är avsedd att 
säkerställa att tillsynsmyndigheterna vid behov har den dokumentation som krävs 
för att de ska kunna bekräfta att behandlingen är laglig.

Den information som ska dokumenteras innefattar följande:

• Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och för den ge-
mensamt personuppgiftsansvarige, den personuppgiftsansvariges företrädare 
samt dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.

(468) Se en fullständig förteckning över dataskyddsombudets uppgifter i artikel 24.1 i förordning (EG) 
nr 45/2001. 

(469) Förordning (EG) nr 45/2001, artikel 24.6 och 24.7. 
(470) Se not 469, artiklarna 25 och 26. 
(471) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 30. 
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• Ändamålen med behandlingen.

• En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av person-
uppgifter som behandlingen gäller.

• Information om de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har läm-
nats eller ska lämnas ut.

• Information om huruvida överföring av personuppgifter till tredjeländer eller in-
ternationella organisationer har utförts eller ska utföras.

• Om möjligt, tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter, plus 
en översikt över de tekniska åtgärder som vidtagits för att trygga säkerheten vid 
behandlingen (472).

Skyldigheten att föra register över behandling enligt den allmänna dataskydds-
förordningen gäller inte bara personuppgiftsansvariga utan också personupp-
giftsbiträden. Detta är en viktig nyhet, eftersom det avtal som ingicks mellan den 
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträden tidigare främst gällde person-
uppgiftsbiträdets skyldigheter. Deras skyldighet att föra register är nu direkt före-
skriven i lagen.

Dataskyddsförordningen har ett undantag från denna skyldighet. Kravet på att föra 
register gäller inte ett företag eller en organisation (personuppgiftsansvarig el-
ler personuppgiftsbiträde) med färre än 250 anställda. Detta undantag gäller dock 
under förutsättning att den berörda organisationen inte genomför behandling som 
sannolikt leder till risk för registrerades rättigheter och friheter, att behandlingen 
bara är tillfällig och att den inte innefattar särskilda kategorier av uppgifter såsom 
åsyftas i artikel 9.1 eller personuppgifter som gäller fällande domar i brottmål och 
överträdelser såsom åsyftas i artikel 10.

Genom att föra register över behandling bör personuppgiftsansvariga och person-
uppgiftsbiträden kunna påvisa att de följer förordningen. På så sätt bör också till-
synsmyndigheterna kunna övervaka att behandlingen är laglig. När en tillsynsmyn-
dighet begär att få tillgång till dessa register, måste personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden samarbeta och göra dem tillgängliga.

(472) Se not 471, artikel 30.1. 
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4.3.3. Konsekvensbedömning avseende dataskydd 
samt föregående samråd

Behandling medför vissa inneboende risker för enskilda personers rättigheter. Per-
sonuppgifter kan gå förlorade, utlämnas till obehöriga parter eller behandlas på ett 
olagligt sätt. Riskerna varierar naturligtvis beroende på behandlingens karaktär och 
omfattning. Storskaliga verksamheter med behandling av känsliga uppgifter har en 
mycket högre risknivå för registrerade jämfört med de potentiella riskerna när ett 
litet företag behandlar sina anställdas adresser och personliga telefonnummer.

När nya typer av teknik utvecklas och behandlingen blir allt mer komplicerad, måste 
de personuppgiftsansvariga bemöta sådana risker genom att undersöka vad den 
avsedda behandlingen sannolikt får för effekter, innan behandlingen inleds. På så 
sätt kan organisationer korrekt identifiera, bemöta och minska riskerna i förväg, och 
markant begränsa sannolikheten för negativa konsekvenser för enskilda till följd av 
behandlingen.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd föreskrivs enligt både Europarådets 
och EU:s lagstiftning. I Europarådets rättsliga ram står det i den uppdaterade kon-
ventionen 108 att de fördragsslutande parterna måste säkerställa att personupp-
giftsansvariga och personuppgiftsbiträden ”undersöker hur avsedd uppgiftsbehand-
ling sannolikt påverkar registrerades rättigheter och grundläggande friheter, innan 
sådan behandling påbörjas” och att de efter bedömningen ska utforma behandling-
en på ett sådant sätt att de förebygger eller minimerar riskerna som är kopplade till 
behandlingen.

EU-lagstiftningen har en liknande men mer detaljerad skyldighet som åläggs per-
sonuppgiftsansvariga som omfattas av dataskyddsförordningen. I artikel 35 före-
skrivs det att en konsekvensbedömning måste utföras när behandling sannolikt le-
der till en hög risk för enskilda personers rättigheter och friheter. Det definieras inte 
i förordningen hur sannolikheten för risk ska bedömas, utan i stället anges det vilka 
dessa risker kan vara (473). Det finns en förteckning över behandlingstyper som an-
ses vara förknippade med hög risk och som en föregående konsekvensbedömning 
är särskilt nödvändig för, nämligen i fall där

(473) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 75.
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• personuppgifter behandlas för att fatta beslut som gäller fysiska personer, efter 
någon form av systematisk och omfattande bedömning av personliga aspekter 
som gäller de enskilda personerna (profilering),

• känsliga uppgifter eller personuppgifter om fällande domar i brottmål och över-
trädelser behandlas i stor omfattning,

• behandlingen omfattar systematisk övervakning i stor skala av offentligt till-
gängliga områden.

Tillsynsmyndigheterna måste anta och offentliggöra en förteckning över de ty-
per av behandlingar som behöver genomgå konsekvensbedömningar. De kan 
också upprätta en förteckning över behandlingar som är undantagna från denna 
skyldighet (474).

När en konsekvensbedömning krävs måste de personuppgiftsansvariga bedöma 
behandlingens nödvändighet och proportionalitet och de möjliga riskerna för enskil-
das rättigheter. Konsekvensbedömningen måste också innehålla de säkerhetsåtgär-
der som planeras för att bemöta de identifierade riskerna. För att upprätta förteck-
ningarna måste medlemsstaternas tillsynsmyndigheter samarbeta med varandra 
och med Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta gör att man i hela EU förhåller sig 
på ett konsekvent sätt till verksamheter som kräver konsekvensbedömning, och de 
personuppgiftsansvariga omfattas av samma slags krav oberoende av var de finns.

Om det efter en konsekvensbedömning visar sig att behandlingen kommer att leda 
till hög risk för enskilda personers rättigheter, och inga åtgärder har införts för att 
minska den risken, måste den personuppgiftsansvarige rådgöra med behörig till-
synsmyndighet innan behandlingen påbörjas (475).

Artikel 29-gruppen har utfärdat riktlinjer för konsekvensbedömningar avseende da-
taskydd och hur man fastställer om behandlingen sannolikt leder till hög risk (476). 
Gruppen tog fram nio kriterier för att göra det lättare att avgöra om det krävs en 

(474) Se not 473, artikel 35.4 och 35.5. 
(475) Se not 473, artikel 36.1, artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende 

dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening 
som avses i förordning (EU) 2016/679, WP 248 rev.01, Bryssel, 4 oktober 2017.

(476) Artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande 
av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, WP 248 rev.01, Bryssel, 4 oktober 2017.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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konsekvensbedömning avseende dataskydd i varje enskilt fall (477): 1) utvärdering 
eller poängsättning, 2) automatiserat beslutsfattande med rättsliga eller liknande 
betydande följder, 3) systematisk övervakning, 4) känsliga uppgifter, 5) uppgifter 
som behandlas i stor omfattning, 6) matchade eller kombinerade uppgiftsserier, 7) 
uppgifter som rör sårbara registrerade, 8) innovativ användning eller tillämpning av 
nya tekniska eller organisatoriska lösningar, 9) om behandlingen i sig ”hindrar de 
registrerade från att utöva en rättighet eller använda en tjänst eller ett avtal”. Artikel 
29-gruppen införde tumregeln att behandling som uppfyller färre än två kriterier 
medför lägre risknivåer och inte kräver någon konsekvensbedömning avseende da-
taskydd, medan de som uppfyller två eller fler kriterier kräver en sådan bedömning. 
I fall då det är oklart om det krävs en konsekvensbedömning avseende dataskydd, 
rekommenderar artikel 29-gruppen att bedömningen utförs, ”eftersom det är ett 
användbart verktyg för att hjälpa personuppgiftsansvariga att iaktta dataskydds-
lagstiftningen” (478). När en ny teknik för databehandling införs är det viktigt att det 
utförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd (479).

4.3.4. Uppförandekoder
Uppförandekoder är avsedda att användas i många olika branscher, för att beskriva 
och specificera hur den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas i just de bran-
scherna. Om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden upprättar sådana 
koder kan det avsevärt förbättra efterlevnaden och göra att EU:s dataskyddsregler 
genomförs i högre grad. Branschens egna sakkunniga kan med sin expertis lättare 
hitta lösningar som är praktiska och därmed sannolikt följs. I dataskyddsförordning-
en erkänns att dessa koder är viktiga för att ändamålsenligt tillämpa dataskydds-
lagstiftningen, och där uppmanas därför medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, 
kommissionen och Europeiska dataskyddsstyrelsen att främja utarbetandet av 
uppförandekoder så att förordningen tillämpas korrekt i hela EU (480). Koderna kan 
närmare förklara hur förordningen tillämpas i särskilda sektorer, däribland sett till 
insamling av personuppgifter, vilken information som ska ges till registrerade och till 
allmänheten samt hur registrerade kan utöva sina rättigheter.

För att säkerställa att uppförandekoderna överensstämmer med dataskyddsförord-
ningen måste koderna lämnas till den behöriga tillsynsmyndigheten innan de antas. 

(477) Se not 476, s. 9–11.
(478) Se not 476, s. 9.
(479) Se not 476.
(480) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 40.1.
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Tillsynsmyndigheten avger sedan ett yttrande om huruvida det inlämnade utkastet 
till kod främjar efterlevnaden av förordningen, och om myndigheten konstaterar att 
det finns lämpliga skyddsåtgärder i koden blir den godkänd (481). Tillsynsmyndighe-
terna måste offentliggöra både de godkända uppförandekoderna och de kriterier 
som godkännandet byggde på. När ett utkast till uppförandekod gäller behandling 
i flera medlemsstater, ska den behöriga tillsynsmyndigheten, innan den godkän-
ner utkastet till kod, dess ändring eller utökning, överlämna den till Europeiska da-
taskyddsstyrelsen, som ska avge ett yttrande om kodens överensstämmelse med 
dataskyddsförordningen. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta 
att den godkända uppförandekoden som ingavs till den har allmän giltighet inom 
unionen.

Att följa en uppförandekod ger betydande fördelar för såväl registrerade som per-
sonuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Koder av detta slag ger de-
taljerad vägledning om de rättsliga kraven i enskilda branscher och förbättrar be-
handlingens öppenhet. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden kan 
också använda efterlevnad av koderna för att styrka att de följer EU-lagstiftningen 
och som ett sätt att stärka sin offentliga image som organisationer som priorite-
rar och engagerar sig i dataskydd i sin verksamhet. Tillsammans med bindande och 
verkställbara åtaganden kan godkända uppförandekoder användas som lämpliga 
skyddsåtgärder för att överföra uppgifter till tredjeländer. För att säkerställa att or-
ganisationer som ansluter sig till en uppförandekod faktiskt också följer den, kan 
ett särskilt organ (ackrediterat av den relevanta tillsynsmyndigheten) utses för att 
övervaka och säkerställa efterlevnaden. För att ändamålsenligt fullgöra sina uppgif-
ter måste organet vara oberoende, ha styrkt sakkunskap om de frågor som regleras 
i uppförandekoden, samt ha öppna förfaranden och strukturer så att den kan be-
handla anmälningar om överträdelser av koden (482).

I Europarådets lagstiftning föreskrivs i den uppdaterade konventionen 108 att 
den dataskyddsnivå som garanteras i den nationella lagstiftningen med fördel kan 
höjas genom frivilliga regleringsåtgärder, t.ex. koder för god praxis eller professi-
onellt uppförande. Dessa utgör dock bara frivilliga åtgärder enligt den uppdatera-
de konventionen 108: det finns ingen rättslig skyldighet att vidta sådana åtgärder, 
även om det är ett gott råd, och åtgärderna räcker inte i sig för att fullständigt följa 
konventionen (483).

(481) Se not 480, artikel 40.5. 
(482) Se not 480, artikel 41.1 och 41.2. 
(483) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 33.
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4.3.5. Certifiering
Förutom uppförandekoder kan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträ-
den använda certifieringsmekanismer och sigill och märkningar för dataskydd för 
att styrka efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen. I detta syfte 
föreskrivs i förordningen ett frivilligt certifieringssystem genom vilket vissa organ 
eller tillsynsmyndigheter kan utfärda certifieringar. Personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden som väljer att ansluta sig till en certifieringsmekanism kan 
göra sig mer synliga och trovärdiga eftersom certifieringar, sigill och märkningar gör 
att registrerade snabbt kan bedöma vad en organisation har för skyddsnivå på sin 
uppgiftsbehandling. Det är viktigt att notera att en personuppgiftsansvarigs eller ett 
personuppgiftsbiträdes skyldighet och ansvar att följa samtliga krav i förordningen 
inte minskar bara för att man innehar en certifiering.

4.4. Inbyggt dataskydd och dataskydd som 
standard

Inbyggt dataskydd

EU-lagstiftningen kräver att personuppgiftsansvariga sätter in åtgärder för att än-
damålsenligt genomföra dataskyddsprinciper och integrera de skyddsåtgärder som 
krävs för att uppfylla kraven i förordningen och skydda de registrerades rättighe-
ter (484). Dessa åtgärder ska tillämpas både vid behandlingstillfället och när man be-
stämmer medlen för behandlingen. Vid genomförandet av dessa åtgärder ska den 
personuppgiftsansvarige beakta den senaste utvecklingen, genomförandekostna-
der och behandlingens art, omfattning och ändamål samt riskerna för och inverkan 
på den registrerades rättigheter och friheter (485).

I Europarådets lagstiftning krävs det att personuppgiftsansvariga och person-
uppgiftsbiträden bedömer hur behandling av personuppgifter sannolikt påverkar 
de registrerades rättigheter och friheter innan behandlingen inleds. Dessutom är 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden skyldiga att utforma upp-
giftsbehandlingen på ett sådant sätt att de förhindrar eller minimerar risken för 

(484) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 25.1.
(485) Se artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och 

fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses 
i förordning (EU) 2016/6797, WP 248 rev.01, 4 oktober 2017. Se även Enisa (2015), Privacy and Data 
Protection by Design-from policy to engineering, 12 januari 2015.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design
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intrång i dessa rättigheter och friheter, och genomför tekniska och organisatoriska 
åtgärder där hänsyn tas till följderna för skyddet av personuppgifter i alla skeden av 
uppgiftsbehandlingen (486).

Dataskydd som standard

I EU-lagstiftningen krävs det att den personuppgiftsansvarige genomför lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att som standard endast de personuppgifter behandlas 
som är nödvändiga för ändamålen. Denna skyldighet gäller mängden personupp-
gifter som behandlas, behandlingens omfattning, lagringsperioden och tillgänglig-
heten (487). Åtgärden i fråga måste t.ex. säkerställa att inte samtliga den person-
uppgiftsansvariges anställda har tillgång till den registrerades personuppgifter. 
Ytterligare vägledning har tagits fram av Europeiska datatillsynsmannen i Necessity 
Toolkit (488).

I Europarådets lagstiftning krävs det att personuppgiftsansvariga och personupp-
giftsbiträden vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder där man betänker inne-
börden av rätten till dataskydd, och vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder 
med hänsyn till innebörden av rätten till skydd av personuppgifter i alla skeden av 
uppgiftsbehandlingen (489).

År 2016 offentliggjorde Enisa en rapport om tillgängliga verktyg och tjänster för 
privatliv och integritet (490). Bland flera andra punkter att beakta finns i denna be-
dömning ett index över kriterier och parametrar som är indikatorer på bra eller 
dåliga integritetsrutiner. Vissa kriterier har direkt samband med bestämmelserna 
i den allmänna dataskyddsförordningen – t.ex. användning av pseudonymisering 
och godkända certifieringsmekanismer – men andra är förknippade med nya initi-
ativ för att säkerställa inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard. 
Kriteriet användbarhet är exempelvis inte direkt förknippat med integritet och pri-
vatliv, men kan stärka detta, eftersom det kan göra det möjligt att införa ett integri-
tetsverktyg eller en integritetstjänst i större omfattning. Det kan onekligen hända 

(486) Uppdaterade konventionen 108, artikel 10.2 och 10.3, förklarande rapport till den uppdaterade 
konventionen 108, punkt 89.

(487) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 25.2.
(488) Europeiska datatillsynsmannen (EDPS), (2017), Necessity Toolkit, Bryssel, 11 april 2017. 
(489) Uppdaterade konventionen 108, artikel 10.3, förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 

108, punkt 89.
(490) Enisa, PETs controls matrix: A systematic approach for assessing online and mobile privacy tools, 

20 december 2016.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-01_necessity_toolkit_final_en_0.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/pets-controls-matrix/pets-controls-matrix-a-systematic-approach-for-assessing-online-and-mobile-privacy-tools
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att integritetsverktyg som är svåra att införa i praktiken inte alls används särskilt 
mycket av allmänheten, även om de ger mycket starka garantier för integriteten. 
Dessutom finns det mycket viktiga kriteriet hur moget och stabilt integritetsverkty-
get är, vilket syftar på hur ett verktyg utvecklas med tiden och hur det anpassas till 
befintliga eller nya utmaningar mot integriteten. Andra förbättrade tekniktyper för 
integritet är exempelvis, när det gäller säkra kommunikationer, totalsträckskrypte-
ring (kommunikation där de enda personer som kan läsa meddelandena är de som 
kommunicerar), klient-serverkryptering (där den kommunikationskanal krypteras 
som är upprättad mellan en klient och en server), autentisering (verifiering av de 
kommunicerande parternas identitet) samt anonym kommunikation (ingen tredje 
part kan identifiera de kommunicerande parterna).



197

EU Frågor som täcks Europarådet
Stadgan, artikel 8.3
Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, artikel 16.2
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 51–59
EU-domstolen, C-518/07, Europeiska 
kommissionen mot Förbundsrepubliken 
Tyskland (stora avdelningen), 2010
EU-domstolen, C-614/10, Europeiska 
kommissionen mot Republiken Österrike 
(stora avdelningen), 2012
EU-domstolen, C-288/12, Europeiska 
kommissionen mot Ungern (stora 
avdelningen), 2014
EU-domstolen, C-362/14, Maximillian 
Schrems mot Data Protection 
Commissioner (stora avdelningen), 2015

Tillsynsmyndigheter Uppdaterade 
konventionen 
108, artikel 15 

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 60–67

Samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter

Uppdaterade 
konventionen 
108, artiklarna 
16–21

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 68–76

Europeiska 
dataskyddsstyrelsen

Oberoende tillsyn
5 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604128
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604128
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604128
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604242
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604242
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150641&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604422
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150641&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604422
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
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Viktiga punkter

• Oberoende tillsyn är en väsentlig del av den europeiska dataskyddslagstiftningen och 
finns med i artikel 8.3 i stadgan.

• För att säkerställa ett ändamålsenligt dataskydd måste det inrättas oberoende tillsyns-
myndigheter enligt nationell lagstiftning.

• Tillsynsmyndigheterna måste agera fullständigt oberoende, vilket måste ga-
ranteras genom lagen om inrättandet och återspeglas i tillsynsmyndighetens 
organisationsstruktur.

• Tillsynsmyndigheter har särskilda befogenheter och uppgifter. Bland dessa ingår bland 
annat att

• övervaka och främja uppgiftsskyddet på nationell nivå,

• ge råd till registrerade och personuppgiftsansvariga samt till staten och 
allmänheten,

• ta emot klagomål och bistå den registrerade vid påstådda överträdelser av rättig-
heter när det gäller skydd av personuppgifter,

• övervaka personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

• Tillsynsmyndigheterna har också befogenhet att ingripa vid behov genom att

• varna, tillrättavisa eller till och med bötfälla personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden,

• kräva att uppgifter ändras, blockeras eller raderas,

• ålägga förbud mot behandling eller en administrativ sanktionsavgift,

• hänskjuta ärenden till domstol.

• Eftersom behandling av personuppgifter ofta inbegriper personuppgiftsansvariga, 
personuppgiftsbiträden och registrerade i olika stater, måste tillsynsmyndigheterna 
samarbeta med varandra i gränsöverskridande frågor för att säkerställa att enskilda 
personer skyddas ändamålsenligt i Europa.

• I EU finns genom den allmänna dataskyddsförordningen en one-stop-shopmekanism 
för fall av gränsöverskridande behandling. Vissa företag utför gränsöverskridande be-
handling genom att de behandlar personuppgifter inom ramen för verksamhet i mer 
än en medlemsstat, eller vid ett enda verksamhetsställe som dock i väsentlig grad 
påverkar registrerade i mer än en medlemsstat. Enligt mekanismen ska sådana företag 
bara behöva ha kontakt med en nationell tillsynsmyndighet för dataskydd.
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• Genom en mekanism för samarbete och enhetlighet ska alla berörda tillsynsmyndig-
heter kunna samordna sitt arbete. Den ansvariga tillsynsmyndigheten – för det huvud-
sakliga eller enda verksamhetsstället – ska samråda med och lämna in sitt beslutsut-
kast till de övriga berörda tillsynsmyndigheterna.

• På samma sätt som den nuvarande artikel 29-gruppen ska tillsynsmyndigheten 
i varje medlemsstat samt Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ingå i Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

• Europeiska dataskyddsstyrelsens uppgifter är t.ex. att övervaka att förordningen till-
lämpas korrekt, ge kommissionen råd i relevanta frågor och utfärda yttranden, riktlin-
jer eller bästa praxis på ett antal områden.

• Den främsta skillnaden är att Europeiska dataskyddsstyrelsen inte bara kommer att 
utfärda yttranden, som enligt direktiv 95/46/EG. Den kommer också att utfärda bin-
dande beslut angående ärenden där en tillsynsmyndighet har gjort en relevant och 
motiverad invändning i fall med en enda kontaktpunkt, när det råder delade mening-
ar om vilken av tillsynsmyndigheterna som är den ansvariga, samt slutligen när den 
behöriga tillsynsmyndigheten inte begär eller inte följer Europeiska dataskyddssty-
relsens yttrande. Målet är att säkerställa att förordningen tillämpas enhetligt överallt 
i medlemsstaterna.

Oberoende tillsyn är en väsentlig del av den europeiska dataskyddslagstiftningen. 
Både i EU:s och Europarådets lagstiftning ses det som oumbärligt att det finns en 
oberoende tillsynsmyndighet när det gäller att ändamålsenligt skydda enskildas 
rättigheter och friheter vid behandling av deras personuppgifter. Eftersom uppgifts-
behandling numera förekommer överallt och blir allt mer invecklad för enskilda per-
soner att förstå, så är sådana här myndigheter den digitala tidsålderns väktare. I EU 
anses oberoende tillsynsmyndigheter vara ett av de mest väsentliga inslagen i rätt-
en till skydd av personuppgifter, som finns inskriven i EU:s primärrätt. I artikel 8.3 
i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och i artikel 16.2 i EUF-fördraget 
erkänns att skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet, och där 
bekräftas att efterlevnad av dataskyddsreglerna måste underställas kontroll av en 
oberoende myndighet.

Att oberoende tillsyn är viktigt för dataskyddslagstiftningen har också erkänts 
i rättspraxis.
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Exempel: I målet Schrems (491) fick EU-domstolen ta ställning till om vida-
rebefordran av personuppgifter till USA enligt det första safe harbour-av-
talet mellan EU och USA var förenlig med EU:s dataskyddslagstiftning, med 
tanke på Edward Snowdens avslöjanden om amerikanska National Security 
Agencys massövervakning. Överföringen av personuppgifter till USA bygg-
de på ett beslut från Europeiska kommissionen som antogs 2000, enligt 
vilket personuppgifter fick överföras från EU till organisationer i USA som 
är självcertifierade enligt safe harbour-systemet, grundat på att systemet 
säkerställer tillräckligt skydd för personuppgifterna. När den irländska till-
synsmyndigheten ombads att utreda den klagandes anmälan beträffande 
uppgiftsöverföringars laglighet efter Snowden-avslöjandena, avslog den 
anmälan med skälet att det finns ett kommissionsbeslut om att den ame-
rikanska dataskyddsordningen, återspeglad i safe harbour-principerna, är 
adekvat (”safe harbour-beslutet”), och att detta hindrade den från att utreda 
anmälan.

EU-domstolen ansåg emellertid att nationella tillsynsmyndigheters befogen-
heter inte upphävs eller minskas bara för att det finns ett kommissionsbeslut 
som tillåter uppgiftsöverföringar till tredjeländer som säkerställer tillräckligt 
skydd. EU-domstolen konstaterade att dessa myndigheters befogenheter 
att övervaka EU:s regler och säkerställa att de efterföljs härrör från EU:s 
primärrätt, i synnerhet artikel 8.3 i stadgan och artikel 16.2 i EUF-fördraget. 
”Inrättandet av oberoende tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna [är] såle-
des av avgörande betydelse för skyddet av enskilda personer med avseende 
på behandlingen av personuppgifter” (492).

EU-domstolen avgjorde därför att även när överföringen av personuppgifter 
omfattas av ett kommissionsbeslut om tillräckligt skydd, så måste en na-
tionell tillsynsmyndighet som får in en anmälan vederbörligen utreda den. 
Tillsynsmyndigheten kan avslå anmälan om den finner att den är ogrundad. 
I ett sådant fall underströk EU-domstolen att rätten till effektivt rättsmedel 
kräver att enskilda personer måste kunna överklaga ett sådant beslut till 
de nationella domstolarna, som kan hänskjuta saken till EU-domstolen för 
ett förhandsavgörande om kommissionsbeslutets giltighet. När tillsyns-
myndigheten anser att det finns fog för anmälan, måste den kunna inleda 

(491) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015. 

(492) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015, punkt 41. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
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rättsliga förfaranden och ta saken till de nationella domstolarna. De natio-
nella domstolarna kan hänskjuta målet till EU-domstolen, då det är det enda 
organ som har befogenhet att avgöra giltigheten i ett kommissionsbeslut 
om tillräckligt skydd (493).

EU-domstolen granskade sedan safe harbour-beslutets giltighet för att 
fastställa om överföringssystemet var förenligt med EU:s dataskyddsregler. 
Domstolen konstaterade att artikel 3 i safe harbour-beslutet begränsade de 
nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter (som beviljats enligt data-
skyddsdirektivet) att vidta åtgärder för att förhindra uppgiftsöverföring i hän-
delse av otillräckligt skydd för personuppgifter i USA. Eftersom oberoende 
tillsynsmyndigheter är viktiga för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen 
efterlevs, ansåg EU-domstolen att kommissionen, enligt dataskyddsdirektivet 
och mot bakgrund av stadgan, inte hade befogenhet att begränsa de obero-
ende tillsynsmyndigheternas befogenheter på detta sätt. Begränsningen av 
tillsynsmyndigheternas befogenheter var ett av skälen till att EU-domstolen 
förklarade safe harbour-beslutet ogiltigt.

Den europeiska lagstiftningen kräver alltså att det finns oberoende tillsynsmyn-
digheter som en viktig mekanism för att säkerställa ett ändamålsenligt dataskydd. 
Oberoende tillsynsmyndigheter är den första kontaktpunkten för registrerade per-
soner i händelse av integritetsöverträdelser (494). Enligt EU:s och Europarådets lag-
stiftning är det obligatoriskt att inrätta tillsynsmyndigheter. Båda de rättsliga ramar-
na beskriver dessa myndigheters uppgifter och befogenheter på ett liknande sätt 
som den allmänna dataskyddsförordningen. I princip bör därför tillsynsmyndigheter-
na fungera på samma sätt enligt EU:s och Europarådets lagstiftning (495).

5.1. Oberoende
I EU-lagstiftningen och Europarådets lagstiftning krävs det att varje tillsynsmyndig-
het agerar fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av 
sina befogenheter (496). Att tillsynsmyndigheten och dess medlemmar samt perso-
nal är fria från direkt eller indirekt yttre inflytande är grundläggande för att 

(493) Se not 492, punkterna 53–66. 
(494) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 13.2 d.
(495) Se not 494, artikel 51, uppdaterade konventionen 108, artikel 15.
(496) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 52.1, uppdaterade konventionen 108, artikel 15.5.
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garantera fullständig objektivitet när beslut fattas i dataskyddsfrågor. Lagen som 
ligger till grund för inrättandet av ett tillsynsorgan ska innehålla villkor som specifikt 
garanterar oberoende, men dessutom måste oberoendet framgå av myndighetens 
själva organisationsstruktur. År 2010 undersökte EU-domstolen för första gång-
en i hur stor utsträckning tillsynsmyndigheter för dataskydd måste vara oberoen-
de (497). De markerade exemplen visar EU-domstolens definition av vad ”fullständigt 
oberoende” innebär.

Exempel: I målet Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tysk-
land (498) begärde kommissionen att EU-domstolen skulle förklara att Tysk-
land på ett felaktigt sätt hade införlivat kraven på ”fullständigt oberoende” 
för tillsynsmyndigheterna som är ansvariga för att säkerställa uppgiftsskydd, 
och därmed hade åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 28.1 i dataskyddsdi-
rektivet. Enligt kommissionen hade Tyskland åsidosatt kravet på oberoende 
genom att sätta de tillsynsmyndigheter som övervakar behandlingen av per-
sonuppgifter i de olika förbundsländerna (Länder) under statlig övervakning 
för att säkerställa efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.

EU-domstolen underströk att orden ”fullständigt oberoende” i artikel 28.1 
i direktivet måste tolkas baserat på den faktiska lydelsen i bestämmelsen 
och på målen och systemen i EU:s dataskyddslagstiftning (499). EU-domstolen 
betonade att tillsynsmyndigheterna är ”väktare” av rättigheterna kopplade 
till behandlingen av personuppgifter. Deras inrättande i medlemsstaterna 
anses därför vara ”av avgörande betydelse för skyddet av enskilda personer 
med avseende på behandlingen av personuppgifter” (500). Domstolen drog 
slutsatsen att ”tillsynsmyndigheterna i utövande av sina uppgifter måste 
kunna handla objektivt och opartiskt. De får för detta ändamål inte vara 
utsatta för någon påverkan utifrån. Detta gäller […] även, direkt eller indirekt, 
från” offentliga myndigheter (501).

(497) FRA (2010), Fundamental rights: challenges and achievements in 2010, årsrapport 2010, s. 59, FRA 
(2010), Data protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities, maj 
2010.

(498) EU-domstolen, C-518/07, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (stora 
avdelningen), 9 mars 2010, punkt 27.

(499) Se not 498, punkterna 17 och 29.
(500) Se not 498, punkt 23.
(501) Se not 498, punkt 25.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604128
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EU-domstolen ansåg även att betydelsen av ”fullständigt oberoende” bör 
tolkas mot bakgrund av Europeiska datatillsynsmannens oberoende enligt 
definitionen i EU-institutionernas dataskyddsförordning. I denna förordning 
innebär begreppet oberoende att Europeiska datatillsynsmannen varken får 
begära eller ta emot instruktioner av någon.

Följaktligen ansåg EU-domstolen att tillsynsmyndigheterna i Tyskland, på 
grund av att de ställdes under de offentliga myndigheternas kontroll, inte var 
fullständigt oberoende i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning.

Exempel: I målet Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (502) be-
lyste EU-domstolen liknande problem rörande vissa ledamöters och anställ-
das ställning i den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DSK). EU-domstolen 
drog slutsatsen att det federala kansliet försåg tillsynsmyndigheten med 
personal och att detta undergrävde kravet på oberoende i EU:s dataskydds-
lagstiftning. EU-domstolen ansåg också att kravet att tillsynsmyndigheten 
alltid skulle informera kansliet om sitt arbete hämmade dess fullständiga 
oberoende.

Exempel: I målet Europeiska kommissionen mot Ungern (503) förbjöds lik-
nande nationell praxis som påverkar personalens oberoende. EU-domstolen 
påpekade att ”kravet [att] tillsynsmyndigheterna ska utöva de uppgifter som 
åläggs dem fullständigt oberoende, innebär att den berörda medlemsstaten 
är skyldig att respektera en sådan myndighets mandattid”. EU-domstolen 
ansåg också ”att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt 
direktiv 95/46/EG genom att avsluta mandatet för datatillsynsmyndigheten 
i förtid”.

Begreppet ”fullständigt oberoende” och kriterierna för det finns nu uttryckligen 
fastställda i den allmänna dataskyddsförordningen, som införlivar de principer som 
fastställdes genom dessa domar i EU-domstolen. I enlighet med förordningen inne-
bär fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina be-
fogenheter följande (504):

(502) EU-domstolen, C-614/10, Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (stora avdelningen), 
16 oktober 2012, punkterna 59 och 63.

(503) EU-domstolen, C-288/12, Europeiska kommissionen mot Ungern (stora avdelningen), 8 april 2014, 
punkterna 50 och 67.

(504) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 52. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604242
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150641&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604422
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• Varje tillsynsmyndighets ledamöter ska stå fria från utomstående påverkan, 
direkt såväl som indirekt, och får varken begära eller ta emot instruktioner av 
någon.

• Varje tillsynsmyndighets ledamöter ska avhålla sig från alla handlingar som är 
oförenliga med deras skyldigheter, för att förebygga intressekonflikter.

• Medlemsstaterna ska förse varje tillsynsmyndighet med de personella, tekniska 
och finansiella resurser och den infrastruktur som behövs för att myndigheten 
verkligen ska kunna utföra sina uppgifter.

• Medlemsstaterna ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet väljer sin egen 
personal.

• Den finansiella kontroll som varje tillsynsmyndighet är underställd enligt natio-
nell rätt får inte påverka dess oberoende. Tillsynsmyndigheterna måste ha sepa-
rata och offentliga årsbudgetar som gör att de kan fungera korrekt.

Även i Europarådets lagstiftning anses tillsynsmyndigheternas oberoende vara ett 
nödvändigt krav. I den uppdaterade konventionen 108 krävs det att tillsynsmyndig-
heterna ”agerar med fullständigt oberoende och opartiskhet när de utför sina upp-
gifter och utövar sina befogenheter”, utan att begära eller ta emot instruktioner (505). 
På så sätt erkänns det i konventionen att dessa myndigheter inte ändamålsenligt 
kan skydda enskilda personers rättigheter och friheter angående uppgiftsbehand-
ling såvida de inte utövar sina funktioner med fullständigt oberoende. I den förkla-
rande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 fastställs ett antal inslag 
som bidrar till att skydda detta oberoende. Några sådana inslag är möjligheten för 
tillsynsmyndigheterna att anlita sin egen personal och anta beslut utan att under-
ställas ingripanden utifrån, plus faktorer som rör hur länge de utövar sina funktioner 
och under vilka förhållanden de kan upphöra med dem (506).

5.2. Behörighet och befogenheter
I EU-lagstiftningen innehåller den allmänna dataskyddsförordningen beskrivningar 
av vad tillsynsmyndigheterna har för behörigheter och organisationsstruktur, och 

(505) Uppdaterade konventionen 108, artikel 15.5.
(506) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108. 
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där föreskrivs att de måste vara behöriga och ha befogenhet att utföra de uppgifter 
som krävs enligt förordningen.

Tillsynsmyndigheten är det huvudorgan i nationell lagstiftning som säkerställer 
att EU:s dataskyddslagstiftning efterlevs. Tillsynsmyndigheterna har en omfattan-
de uppsättning uppgifter och befogenheter utöver övervakning, däribland proak-
tiva och förebyggande tillsynsverksamheter. För att utföra dessa uppgifter måste 
tillsynsmyndigheterna ha lämpliga utredande, korrigerande och rådgivande befo-
genheter som räknas upp i artiklarna 57 och 58 i dataskyddsförordningen, såsom 
att (507)

• ge råd till personuppgiftsansvariga och registrerade i alla dataskyddsfrågor,

• godkänna standardavtalsklausuler, bindande företagsbestämmelser eller admi-
nistrativa överenskommelser,

• utreda behandling och ingripa vid behov,

• begära att all eventuell information lämnas in som är relevant för tillsynen över 
personuppgiftsansvarigas verksamhet,

• varna eller utfärda reprimander till personuppgiftsansvariga och förelägga att 
meddelanden om personuppgiftsincidenter skickas till registrerade,

• beordra att uppgifter rättas, spärras, raderas eller förstörs,

• ålägga tillfälligt eller definitivt förbud mot behandling eller ålägga administrativa 
sanktionsavgifter,

• hänskjuta ett ärende till domstol.

För att utöva sina funktioner måste en tillsynsmyndighet ha tillgång till alla person-
uppgifter och all information som krävs för en efterforskning, samt tillgång till alla 
lokaler där en personuppgiftsansvarig förvarar relevant information. Enligt EU-dom-
stolen måste tillsynsmyndighetens befogenheter tolkas brett för att säkerställa att 
dataskyddet är fullt ändamålsenligt för registrerade i EU.

(507) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 57 och 58. Se även tilläggsprotokollet till konvention 108, 
artikel 1.
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Exempel: I målet Schrems fick EU-domstolen ta ställning till om överföringen 
av personuppgifter till USA enligt det första safe harbour-avtalet mellan 
EU och USA var förenlig med EU:s dataskyddslagstiftning, med tanke på de 
avslöjanden som gjorts av Edward Snowden. EU-domstolen menade i sitt 
resonemang att de nationella tillsynsmyndigheterna, i sin kapacitet som 
oberoende övervakare av personuppgiftsansvarigas uppgiftsbehandling, 
får hindra att personuppgifter överförs till ett tredjeland även om det finns 
ett beslut om adekvat skyddsnivå, förutsatt att det finns rimlig bevisning för 
att adekvat skyddsnivå inte längre garanteras i tredjelandet (508).

Varje tillsynsmyndighet är behörig att utöva utrednings- och ingripandebefogenhe-
ter inom sitt territorium. Eftersom personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbi-
trädens verksamheter ofta är gränsöverskridande och uppgiftsbehandling påverkar 
registrerade som finns i många medlemsstater, uppstår frågan hur befogenheterna 
ska delas upp mellan olika tillsynsmyndigheter. EU-domstolen fick tillfälle att gran-
ska detta problem i målet Weltimmo.

Exempel: I målet Weltimmo (509) fick EU-domstolen ta ställning till nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet att hantera ärenden som inbegriper organi-
sationer som inte är etablerade i deras jurisdiktion. Weltimmo var ett företag 
registrerat i Slovakien, som drev en webbplats för fastighetsförmedling av 
ungerska fastigheter. Annonsörer inkom med ett klagomål till den ungerska 
tillsynsmyndigheten för dataskydd, gällande överträdelse av den ungerska 
dataskyddslagstiftningen, och myndigheten bötfällde Weltimmo. Företaget 
överklagade böterna till de nationella domstolarna, och målet hänsköts till 
EU-domstolen för att fastställa om EU:s dataskyddsdirektiv tillät tillsynsmyn-
digheterna i en medlemsstat att tillämpa sin nationella dataskyddslagstiftning 
på ett företag registrerat i en annan medlemsstat.

EU-domstolen tolkade artikel 4.1 a i dataskyddsdirektivet som att det tillät 
tillämpning av dataskyddslagstiftningen i en annan medlemsstat än den 
där den personuppgiftsansvarige/registeransvarige är registrerad, ”under 
förutsättning att den registeransvarige utövar verklig och faktisk verksamhet 
– även om verksamheten är ytterst liten – i den medlemsstaten med hjälp 

(508) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015, punkterna 26–36 och 40–41.

(509) EU-domstolen, C-230/14, Weltimmo s. r. o. mot Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
1 oktober 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8229224
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av en stabil struktur och att den aktuella behandlingen utförs som ett led 
i verksamheten”. EU-domstolen observerade, utifrån den information den 
fått, att Weltimmo bedrev en verklig och faktisk verksamhet i Ungern, efter-
som företaget hade en företrädare i Ungern som fanns med i det slovakiska 
företagsregistret med en ungersk adress, och även ett ungerskt bankkonto 
och brevlåda i Ungern, och också bedrev verksamhet i Ungern på ungerska. 
Denna information tydde på att det fanns en etablering/ett verksamhets-
ställe, och det skulle göra att Weltimmos verksamhet omfattades av ungersk 
dataskyddslagstiftning och den ungerska tillsynsmyndighetens jurisdiktion. 
EU-domstolen överlät dock åt den nationella domstolen att verifiera infor-
mationen och avgöra om Weltimmo faktiskt hade ett verksamhetsställe 
i Ungern.

Om den hänskjutande domstolen fann att Weltimmo hade ett verksamhets-
ställe i Ungern, skulle den ungerska tillsynsmyndigheten ha befogenhet att 
ålägga en sanktionsavgift. Om den nationella domstolen däremot beslutade 
det motsatta, d.v.s. att Weltimmo inte hade något verksamhetsställe i Ung-
ern, skulle den tillämpliga lagstiftningen följaktligen vara lagstiftningen i den 
eller de medlemsstater där företaget var registrerat. I det fallet skulle den 
ungerska myndigheten inte kunna ålägga några böter, eftersom tillsynsmyn-
digheters befogenheter måste utövas i enlighet med andra medlemsstaters 
territoriella suveränitet. Eftersom dataskyddsdirektivet inbegrep en samar-
betsplikt för tillsynsmyndigheter skulle emellertid den ungerska myndigheten 
kunna begära att dess slovakiska motsvarighet utredde ärendet, fastställde 
en överträdelse av slovakisk lagstiftning och ålade de straffåtgärder som 
föreskrivs i den slovakiska lagstiftningen.

I och med antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen finns det nu detal-
jerade bestämmelser när det gäller tillsynsmyndigheternas befogenheter i gränsö-
verskridande fall. I förordningen fastställs en ”mekanism för en enda kontaktpunkt” 
och det finns bestämmelser om obligatoriskt samarbete mellan olika tillsynsmyn-
digheter. För ett ändamålsenligt samarbete i gränsöverskridande fall krävs enligt da-
taskyddsförordningen att en ansvarig tillsynsmyndighet fastställs som tillsynsmyn-
dighet för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga 
verksamhetsställe eller enda verksamhetsställe (510). Den ansvariga tillsynsmyndig-
heten har hand om gränsöverskridande fall, den är den personuppgiftsansvariges 

(510) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 56.1.
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eller personuppgiftsbiträdets enda motpart och samordnar samarbetet med övri-
ga tillsynsmyndigheter för att nå samförstånd. Samarbetet innefattar att utbyta 
information, ömsesidigt bistå med övervakning och utredning samt anta bindande 
beslut (511).

I Europarådets lagstiftning föreskrivs tillsynsmyndigheternas behörigheter och be-
fogenheter i artikel 15 i den uppdaterade konventionen 108. Dessa befogenheter 
motsvarar dem som ges till tillsynsmyndigheter enligt EU-lagstiftningen, däribland 
befogenheter för utredning och ingripande, att utfärda beslut och ålägga adminis-
trativa sanktioner gällande brott mot konventionens bestämmelser, samt befogen-
heter att delta i rättsliga förfaranden. Oberoende tillsynsmyndigheter är också be-
höriga att hantera förfrågningar och klagomål som inges av registrerade, att höja 
allmänhetens medvetenhet om dataskyddslagstiftningen samt ge råd till nationella 
beslutsfattare om eventuella lagstiftande eller administrativa åtgärder som gäller 
behandling av personuppgifter.

5.3. Samarbete
I den allmänna dataskyddsförordningen fastställs en allmän ram för samarbete mel-
lan tillsynsmyndigheter, och där föreskrivs mer specifika regler för samarbetet mel-
lan tillsynsmyndigheterna vid gränsöverskridande uppgiftsbehandling.

Enligt dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheterna ge ömsesidigt bistånd och 
utbyta relevant information för att genomföra och tillämpa förordningen på ett kon-
sekvent sätt (512). Detta innefattar att den tillsynsmyndighet som får begäran utför 
samråd, inspektioner och utredningar. Tillsynsmyndigheter kan utföra gemensam-
ma insatser, däribland gemensamma utredningar och gemensamma verkställighet-
såtgärder där personal från samtliga tillsynsmyndigheter deltar (513).

I EU är personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden i allt högre grad verk-
samma på transnationell nivå. Detta kräver nära samarbete mellan de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna för att säkerställa att behandlingen av 
personuppgifter överensstämmer med kraven i dataskyddsförordningen. Om en 
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde har verksamhetsställen i fle-
ra medlemsstater, eller om det finns ett enda verksamhetsställe men behandlingen 

(511) Se not 510, artikel 60.
(512) Se not 510, artiklarna 61.1–61.3 och 62.1.
(513) Se not 510, artikel 62.1.



209

Oberoende tillsyn

avsevärt berör registrerade personer i fler än en medlemsstat, så är tillsynsmyn-
digheten för det huvudsakliga (eller det enda) verksamhetsstället, enligt ”mekanis-
men för en enda kontaktpunkt” i förordningen, ansvarig myndighet för den person-
uppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande verksamhet. 
Ansvariga myndigheter har befogenhet att vidta verkställighetsåtgärder mot den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. Mekanismen för en enda 
kontaktpunkt har som syfte att förbättra harmoniseringen och den enhetliga till-
lämpningen av EU:s dataskyddslagstiftning runtom i olika medlemsstater. Det är 
också fördelaktigt för företagen, eftersom de bara behöver ha kontakt med den an-
svariga myndigheten i stället för med flera tillsynsmyndigheter. Detta förbättrar den 
rättsliga säkerheten för företagen, och bör i praktiken också innebära att beslut fat-
tas snabbare och att företagen inte ställs inför olika tillsynsmyndigheter som ställer 
motstridiga krav på dem.

Att identifiera den ansvariga myndigheten medför att man avgör var ett företag i EU 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Begreppet ”huvudsakligt verksamhetsstäl-
le” definieras i dataskyddsförordningen. Dessutom har artikel 29-gruppen utfärdat 
riktlinjer för att identifiera en personuppgiftsansvarigs eller ett personuppgiftsbiträ-
des ansvariga tillsynsmyndighet, och där ingår kriterierna för att identifiera det hu-
vudsakliga verksamhetsstället (514).

För att säkerställa dataskydd på en hög nivå i hela EU agerar inte den ansvariga 
tillsynsmyndigheten ensam. Den måste samarbeta med de andra berörda tillsyns-
myndigheterna för att anta beslut om personuppgiftsansvarigas och personupp-
giftsbiträdens behandling av personuppgifter, i en strävan att nå samförstånd och 
säkerställa konsekvens. I samarbetet mellan de relevanta tillsynsmyndigheterna 
ingår att utbyta information, ömsesidigt bistå varandra, genomföra gemensamma 
utredningar och övervaka verksamhet (515). När tillsynsmyndigheterna ger varandra 
ömsesidigt bistånd måste de korrekt hantera begäranden om information från andra 
tillsynsmyndigheter och utöva tillsynsåtgärder, som t.ex. förhandstillstånd och för-
handssamråd med den personuppgiftsansvarige om dess behandling, inspektioner 
eller utredningar. Ömsesidigt bistånd till tillsynsmyndigheterna i andra medlemssta-
ter måste ges på begäran utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter att be-
gäran mottagits (516).

(514) Artikel 29-gruppen (2016), Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, WP 244, Bryssel, 13 december 2016, granskade 
den 5 april 2017. 

(515) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 60.1–60.3.
(516) Se not 515, artikel 61.1 och 61.2.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf
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När den personuppgiftsansvarige har verksamhetsställen i flera medlemsstater kan 
tillsynsmyndigheterna genomföra gemensamma insatser, inklusive utredningar och 
verkställighetsåtgärder där personal från tillsynsmyndigheterna i andra medlems-
stater deltar (517).

Samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter är ett viktigt krav även enligt Europarå-
dets lagstiftning. I den uppdaterade konventionen 108 föreskrivs att tillsynsmyndig-
heterna måste samarbeta med varandra i den mån det är nödvändigt för att utföra 
sina uppgifter (518). Detta bör t.ex. göras genom att de tillhandahåller eventuell re-
levant och användbar information till varandra och genom att de samordnar utred-
ningar och vidtar gemensamma åtgärder (519).

5.4. Europeiska dataskyddsstyrelsen
I det här kapitlet har det beskrivits hur viktigt det är med oberoende tillsynsmyn-
digheter och vilka huvudsakliga befogenheter de har enligt den europeiska data-
skyddslagstiftningen. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är en annan viktig 
aktör för att säkerställa att dataskyddsreglerna tillämpas ändamålsenligt och kon-
sekvent i hela EU.

Genom den allmänna dataskyddsförordningen inrättades Europeiska dataskydds-
styrelsen som ett EU-organ med ställning som juridisk person (520). Den är efter-
trädaren till artikel 29-gruppen (521), som inrättades genom dataskyddsdirektivet 
för att ge kommissionen råd om alla EU-åtgärder som påverkar enskildas rättighe-
ter gällande behandling av personuppgifter och integritet, för att främja en enhetlig 
tillämpning av direktivet och för att ge expertutlåtanden till kommissionen i data-
skyddsrelaterade frågor. Artikel 29-gruppen bestod av representanter för EU-med-
lemsstaternas tillsynsmyndigheter, tillsammans med representanter från kommis-
sionen och Europeiska datatillsynsmannen.

(517) Se not 515, artikel 62.1.
(518) Uppdaterade konventionen 108, artiklarna 16 och 17. 
(519) Se not 518, artikel 17. 
(520) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 68. 
(521) Enligt direktiv 95/46/EG skulle artikel 29-gruppen ge kommissionen råd angående alla EU-åtgärder 

som påverkar enskildas rättigheter gällande behandling av personuppgifter och integritet, främja den 
enhetliga tillämpningen av direktivet och ge expertutlåtanden till kommissionen i dataskyddsrelaterade 
frågor. Artikel 29-gruppen bestod av representanter från EU-medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, 
tillsammans med kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen. 
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På samma sätt som artikel 29-gruppen består Europeiska dataskyddsstyrelsen av 
cheferna för alla medlemsstaternas tillsynsmyndigheter samt Europeiska datatill-
synsmannen, eller deras representanter (522). Europeiska datatillsynsmannen åt-
njuter likvärdig rösträtt, utom i fall som gäller tvistlösning, där datatillsynsmannen 
bara får rösta om beslut som gäller principer och regler tillämpliga för EU-institutio-
ner som i det väsentliga motsvarar dem i den allmänna dataskyddsförordningen. 
Kommissionen har rätt att delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet och 
möten, men har inte rösträtt (523). Styrelsen utser en ordförande (som anförtros att 
representera den) och två vice ordförande bland sina ledamöter med enkel majoritet 
för en femårsperiod. Dessutom har Europeiska dataskyddsstyrelsen också ett se-
kretariat till sitt förfogande, som Europeiska datatillsynsmannen tillhandahåller, och 
som ska förse styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd (524).

Europeiska dataskyddsstyrelsens uppgifter beskrivs i detalj i artiklarna 64, 65 och 70 
i dataskyddsförordningen och innefattar fullständiga uppgifter som kan delas upp 
i tre huvudverksamheter:

• Enhetlighet: Europeiska dataskyddsstyrelsen kan utfärda bindande beslut i tre 
fall: när tillsynsmyndigheten har gjort en relevant och motiverad invändning 
i fall med en enda kontaktpunkt, när det råder delade meningar om vilken av 
tillsynsmyndigheterna som är den ansvariga, samt slutligen när den behöriga 
tillsynsmyndigheten inte begär eller inte följer Europeiska dataskyddsstyrelsens 
yttrande (525). Europeiska dataskyddsstyrelsens främsta ansvar är att säkerställa 
att den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas enhetligt i hela EU och den 
spelar en viktig roll i enhetlighetsmekanismen, såsom beskrivs i avsnitt 5.5.

• Samråd: Europeiska dataskyddsstyrelsens uppgifter innefattar att ge kommis-
sionen råd om alla eventuella problem i samband med att skydda personuppgif-
ter i unionen, t.ex. ändringar av dataskyddsförordningen, ändringar av EU-lag-
stiftningen som innefattar uppgiftsbehandling och skulle kunna strida mot EU:s 
dataskyddsregler, eller när kommissionen utfärdar beslut om adekvat skydds-
nivå som gör det möjligt att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation.

(522) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 68.3. 
(523) Se not 522, artikel 68.4 och 68.5.
(524) Se not 522, artiklarna 73 och 75. 
(525) Se not 522, artikel 65.
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• Vägledning: Styrelsen utfärdar även riktlinjer, rekommendationer och bästa 
praxis för att främja enhetlig tillämpning av förordningen, och främjar samarbete 
och kunskapsutbyte mellan tillsynsmyndigheter. Dessutom måste den uppmunt-
ra sammanslutningar av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden 
att utarbeta uppförandekoder samt upprätta certifieringsmekanismer och sigill 
för dataskydd.

Europeiska dataskyddsstyrelsens beslut kan överklagas till EU-domstolen.

5.5. Mekanismen för enhetlighet 
i dataskyddsförordningen

I den allmänna dataskyddsförordningen upprättas en mekanism för enhetlighet för 
att säkerställa att förordningen tillämpas enhetligt i alla medlemsstaterna. Genom 
den mekanismen samarbetar tillsynsmyndigheterna med varandra och i relevanta 
fall med kommissionen. Mekanismen för enhetlighet används i två situationer. Den 
första gäller Europeiska dataskyddsstyrelsens yttranden i fall där en behörig tillsyns-
myndighet tänker anta åtgärder, t.ex. en förteckning över behandlingar som kräver 
konsekvensbedömning avseende dataskydd, eller fastställa standardavtalsklausu-
ler. Den andra gäller Europeiska dataskyddsstyrelsens bindande beslut för tillsyns-
myndigheter i fall med en enda kontaktpunkt och när en tillsynsmyndighet inte föl-
jer eller inte begär ett yttrande från dataskyddsstyrelsen.
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

Rätt till information
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 12
EU-domstolen, C-473/12, Institut 
professionnel des agents immobiliers (IPI) 
mot Englebert, 2013
EU-domstolen, C-201/14, Smaranda Bara 
m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate m.fl., 2015

Öppen 
information

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 8

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 13.1 och 13.2 och artikel 14.1 och 14.2

Innehåll 
i information

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 8.1

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 13.1 och 14.3

Tidpunkt för att 
lämna information

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 b.

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 12.1, 12.5 och 12.7

Metoder för att 
lämna information

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 b.

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 13.2 d, 14.2 e, 77, 78 och 79

Rätt att inge 
klagomål

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 f

De registrerades rättigheter 
och dessas genomförande

6 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
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Rätt till åtkomst
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 15.1
EU-domstolen, C-553/07, College van 
burgemeester en wethouders van 
Rotterdam mot M. E. E. Rijkeboer, 2009
EU-domstolen, förenade målen C-141/12 
och C-372/12, YS mot Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel och Minister 
voor Immigratie, Integratie en Asiel mot 
M och S, 2014
EU-domstolen, C-434/16, Peter Nowak mot 
Data Protection Commissioner, 2017

Rätt att få tillgång 
till sina egna 

uppgifter

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 b
Europadomstolen, 
Leander mot Sverige, 
nr 9248/81, 1987

Rätt till rättelse
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 16

Rättelse av 
felaktiga 

personuppgifter

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 e
Europadomstolen, 
Cemalettin Canli mot 
Turkiet, nr 22427/04, 
2008
Europadomstolen, 
Ciubotaru mot 
Moldavien, 
nr 27138/04, 2010

Rätt till radering
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 17.1

Radering av 
personuppgifter

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 e
Europadomstolen, 
Segerstedt-Wiberg 
m.fl. mot Sverige, 
nr 62332/00, 2006

EU-domstolen, C-131/12, Google Spain 
SL, Google Inc. mot Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja 
González (stora avdelningen), 2014
EU-domstolen, C-398/15, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Lecce mot Salvatore Manni, 
2017

Rätt att bli 
bortglömd

Rätt till begränsning av behandling
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 18.1

Rätt att begränsa 
användning av 

personuppgifter
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 19

Anmälnings-
skyldighet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-434%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=219156
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-434%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=219156
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89623
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89623
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98445
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98445
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75591
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75591
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
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De registrerades rättigheter och dessas genomförande

Rätt till dataportabilitet
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 20

Rätt till 
dataportabilitet

Rätt att göra invändningar
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 21.1
EU-domstolen, C-398/15, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Lecce mot Salvatore Manni, 
2017

Rätt att göra 
invändningar 

på grund av den 
registrerades 

särskilda situation

Rekommendation om 
profilering, artikel 5.3
Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 d

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 21.2

Rätt att göra 
invändningar 

mot användning 
av uppgifter för 
marknadsföring

Rekommendation om 
direktmarknadsföring, 
artikel 4.1 

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 21.5

Rätt att göra 
invändningar på 
automatisk väg

Rättigheter knutna till automatiserat beslutsfattande och profilering
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 22

Rättigheter 
knutna till 

automatiserat 
beslutsfattande 
och profilering

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 a

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 21

Rättigheter att 
göra invändningar 
mot automatiserat 

beslutsfattande
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 13.2 f

Rättigheter till 
en meningsfull 

förklaring

Uppdaterade 
konventionen 108, 
artikel 9.1 c

Rättsmedel, ansvarsskyldighet, sanktioner och ersättning 
Stadgan, artikel 47
EU-domstolen, C-362/14, Maximillian 
Schrems mot Data Protection Commissioner 
(stora avdelningen), 2015
Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 77–84

För överträdelser 
av den nationella 
dataskyddslags-

tiftningen

Europakonventionen, 
artikel 13 (endast 
för medlemsstater 
i Europarådet)
Uppdaterade 
konventionen 108, 
artiklarna 9.1 f, 12, 15, 
16–21
Europadomstolen, 
K.U. mot Finland, 
nr 2872/02, 2008
Europadomstolen, 
Biriuk mot Litauen, 
nr 23373/03, 2008

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89827
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2223373/03%22]%7D
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EU-institutionernas dataskyddsförordning, 
artiklarna 34 och 49
EU-domstolen, C-28/08 P, Europeiska 
kommissionen mot The Bavarian Lager Co. 
Ltd (stora avdelningen), 2010

För EU-
institutionernas 

och organens 
överträdelse av 
EU-lagstiftning

Rättsreglernas effektivitet i allmänhet, och de registrerades rättigheter i synnerhet, 
beror i avsevärd utsträckning på om det finns lämpliga mekanismer för att genom-
föra dem. I den digitala tidsåldern har uppgiftsbehandling blivit något allmänt före-
kommande och samtidigt allt svårare för enskilda att förstå. För att motverka den 
dåliga maktbalansen mellan registrerade och personuppgiftsansvariga har enskil-
da personer fått vissa rättigheter för att kunna utöva mer kontroll över hur deras 
personuppgifter behandlas. Rätten att få tillgång till sina egna uppgifter och rätten 
att få dem rättade finns med i artikel 8.2 i EU-stadgan om de grundläggande rät-
tigheterna, ett dokument som utgör EU:s primärrätt och som har ett grundläggan-
de värde i EU:s rättsordning. Genom EU:s sekundärrätt, i synnerhet den allmänna 
dataskyddsförordningen, har det upprättats en sammanhängande rättslig ram där 
de registrerade själva får befogenheter i form av rättigheter gentemot de person-
uppgiftsansvariga. Förutom rättigheterna till tillgång och rättelse erkänns i data-
skyddsförordningen ett antal andra rättigheter, t.ex. rätten till radering (”rätten att 
bli bortglömd”), rätten att göra invändningar eller begränsa uppgiftsbehandling, 
samt rättigheterna vad gäller automatiserat beslutsfattande och profilering. Liknan-
de skyddsåtgärder för att de registrerade ska kunna utöva ändamålsenlig kontroll 
över sina uppgifter finns också med i den uppdaterade konventionen 108. I artikel 9 
förtecknas de rättigheter som enskilda personer ska kunna utöva när det gäller be-
handling av deras personuppgifter. De fördragsslutande parterna måste säkerställa 
att dessa rättigheter är tillgängliga för alla registrerade inom deras jurisdiktion, och 
åtföljs av ändamålsenliga rättsliga och praktiska medel för att de registrerade ska 
kunna utöva dem.

Förutom att ge enskilda personer rättigheter är det lika viktigt att inrätta mekanis-
mer där registrerade kan bestrida intrång i sina rättigheter, ställa personuppgiftsan-
svariga till svars och begära ersättning. Rätten till ett effektivt rättsmedel, som ga-
ranteras i Europakonventionen och i stadgan, kräver att rättsmedel görs tillgängliga 
för alla.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509695
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509695
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509695
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6.1. De registrerades rättigheter

Viktiga punkter

• Varje registrerad person har rätt till information om varje personuppgiftsansvarigs be-
handling av hans eller hennes personuppgifter, med vissa begränsade undantag.

• Registrerade ska ha rätt att

• få tillgång till sina egna uppgifter och erhålla viss information om behandlingen,

• få sina uppgifter rättade av den personuppgiftsansvarige som behandlar dem, om 
de är felaktiga,

• få sina uppgifter raderade av den personuppgiftsansvarige, efter vad som är 
lämpligt, om den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifterna olagligt,

• tillfälligt begränsa behandlingen,

• få sina uppgifter överflyttade till en annan personuppgiftsansvarig under vissa 
förhållanden.

• Dessutom ska registrerade ha rätt att invända mot behandling

• av skäl som gäller deras särskilda situation,

• där deras uppgifter används i direkt marknadsföringssyfte.

• Registrerade har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatise-
rad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder eller som i betydande 
grad påverkar honom eller henne. Registrerade har även rätt att

• erhålla mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida,

• uttrycka sin uppfattning och bestrida ett beslut som bygger på automatiserad 
behandling.

6.1.1. Rätt till information
Enligt såväl Europarådets som EU:s lagstiftning är de personuppgiftsansvariga vid 
behandling skyldiga att informera den registrerade om den avsedda behandlingen 
vid det tillfälle då personuppgifterna samlas in. Denna skyldighet är inte beroende 
av att den registrerade själv begär det, utan den personuppgiftsansvarige måste på 
förhand fullgöra skyldigheten, oavsett om den registrerade visar intresse för infor-
mationen eller inte.
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Enligt Europarådets lagstiftning, artikel 8 i den uppdaterade konventionen 108, mås-
te de fördragsslutande parterna ombesörja att de personuppgiftsansvariga infor-
merar de registrerade om sin identitet och hemvist, den rättsliga grunden och än-
damålet för behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, (de 
eventuella) mottagarna av de registrerades personuppgifter och hur de kan utöva 
sina rättigheter enligt artikel 9, som innefattar rättigheterna till tillgång, rättelse och 
rättsmedel. All annan information som bedöms nödvändig för att säkerställa rättvis 
och öppen behandling av personuppgifter ska också förmedlas till de registrerade. 
I den förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 klargörs att den 
information som presenteras för de registrerade ”ska vara lättillgänglig, läsbar, för-
ståelig och anpassad till de berörda registrerade” (526).

I EU-lagstiftningen kräver öppenhetsprincipen att all behandling av personuppgif-
ter i allmänhet ska vara öppen för enskilda. Enskilda personer har rätt att veta vilka 
personuppgifter som samlas in, används eller på annat sätt behandlas och hur det 
sker, och även att få kännedom om riskerna, skyddsåtgärderna och deras egna rät-
tigheter gällande behandling (527). I artikel 12 i den allmänna dataskyddsförordning-
en fastställs därför en bred och omfattande skyldighet för personuppgiftsansvariga 
att tillhandahålla öppen information och/eller förmedla hur registrerade kan utöva 
sina rättigheter (528). Informationen bör vara kortfattad, öppen, lättåtkomlig och lätt-
begriplig, på ett tydligt och enkelt språk. Den måste ges i skriftlig form, däribland 
elektroniskt där så är lämpligt, och den kan även ges muntligt på den registrerades 
begäran och om hans eller hennes identitet är styrkt bortom allt tvivel. Informatio-
nen ska lämnas utan onödigt dröjsmål eller onödiga omkostnader (529).

I artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen behandlas registrerades rätt till in-
formation, i situationer där personuppgifter samlades in direkt från dem respektive 
i situationer där uppgifterna inte erhölls från dem.

Vad rätten till information omfattar och hur den begränsas enligt EU-lagstiftningen 
har klargjorts i EU-domstolens rättspraxis.

(526) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 68. 
(527) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 39. 
(528) Se not 527, artiklarna 13 och 14, uppdaterade konventionen 108, artikel 8.1 b.
(529) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 12.5, uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1 b.
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Exempel: I målet Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mot Eng-
lebert (530) ombads EU-domstolen att tolka artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. 
I denna artikel fick medlemsstaterna möjlighet att välja om de skulle anta 
lagstiftningsåtgärder för att begränsa den registrerades rätt till information, 
när det behövdes för att skydda bl.a. andras rättigheter och friheter och 
för att förebygga och utreda brott eller överträdelser av etiska regler inom 
reglerade yrken. IPI är en yrkesorganisation för fastighetsmäklare i Belgien, 
som ansvarar för att säkerställa att god yrkessed inom fastighetsmäkla-
ryrket efterlevs. IPI bad en nationell domstol att förklara att de svarande 
hade överträtt yrkesreglerna och att ålägga dem att upphöra med olika 
fastighetsbyråverksamheter. Talan byggde på bevisning som tillhandahölls 
av privatdetektiver som IPI hade använt sig av.

Den nationella domstolen tvivlade på värdet av detektivernas bevisning, med 
tanke på möjligheten att den hade erhållits utan respekt för dataskyddskra-
ven i belgisk lagstiftning, i synnerhet skyldigheten att informera registrerade 
om behandlingen av deras personuppgifter innan informationen samlades 
in. EU-domstolen noterade att det i artikel 13.1 angavs att medlemsstaterna 
i sin nationella lagstiftning ”får”, men inte är skyldiga att, föreskriva undan-
tag från skyldigheten att informera registrerade om behandlingen av deras 
uppgifter. Eftersom artikel 13.1 innefattar förebyggande, utredning, avslö-
jande och lagföring av brott eller överträdelser av etiska regler som skäl till 
att medlemsstaterna kan begränsa enskildas rättigheter, skulle verksamhet 
som utförs av ett organ som IPI och privatdetektiverna som agerade i dess 
namn kunna bygga på den bestämmelsen. Men om en medlemsstat inte har 
föreskrivit ett sådant undantag måste de registrerade informeras.

Exempel: I målet Smaranda Bara m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate m.fl. (531) klargjorde EU-domstolen huruvida EU-lagstiftningen hin-
drar ett nationellt offentligt organ från att föra över personuppgifter till 
ett annat offentligt organ för fortsatt behandling, utan att de registrerade 
informeras om den överföringen och om behandlingen. I detta fall hade 
den nationella skattemyndigheten inte informerat de klagande om att den 
hade överfört deras uppgifter till den nationella sjukförsäkringskassan innan 
överföringen skedde.

(530) EU-domstolen, C-473/12, Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mot Geoffrey Englebert 
m.fl., 7 november 2013. 

(531) EU-domstolen, C-201/14, Smaranda Bara m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de Sănătate m.fl., 1 
oktober 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
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EU-domstolen ansåg att EU-lagstiftningens krav att informera den registre-
rade om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter ”är av särskilt 
stor betydelse, eftersom det utgör en nödvändig förutsättning för att de ska 
kunna utöva sin rätt till tillgång och rättelse av de behandlade uppgifterna 
[…] och deras rätt att göra invändningar mot behandlingen av dessa uppgif-
ter”. Enligt principen om rättvis behandling måste registrerade informeras 
om att deras uppgifter ska överföras till ett annat offentligt organ för fort-
satt behandling. Enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG får medlemsstaterna 
begränsa rätten till information om det bedöms nödvändigt för att skydda 
ett viktigt statligt ekonomiskt intresse, däribland skattefrågor. Sådana be-
gränsningar måste emellertid införas genom lagstiftningsåtgärder. Eftersom 
varken definitionen av uppgifterna som skulle överföras eller den detaljerade 
ordningen för överföringen var fastställd i en lagstiftningsåtgärd, utan bara 
i ett protokoll mellan de två offentliga myndigheterna, var inte villkoren för 
undantag enligt EU-lagstiftningen uppfyllda. De klagande borde ha infor-
merats i förväg om att deras uppgifter skulle överföras till den nationella 
sjukförsäkringskassan och om att detta organ skulle behandla uppgifterna.

Informationens innehåll

Enligt artikel 8.1 i den uppdaterade konventionen 108 är den personuppgiftsansvari-
ge skyldig att lämna all information till den registrerade som säkerställer rättvis och 
öppen behandling av personuppgifter, däribland

• den personuppgiftsansvariges identitet och hemvist eller verksamhetsställe,

• rättslig grund och ändamål för den avsedda behandlingen,

• kategorier av personuppgifter som behandlas,

• mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna, i förekommande 
fall,

• på vilka sätt registrerade kan utöva sina rättigheter.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är den personuppgiftsansvarige, när 
personuppgifter samlas in från den registrerade, skyldig att lämna följande informa-
tion till den registrerade vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls (532):

(532) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 13.1.
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• Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter, inklusive uppgifter 
om dataskyddsombudet om sådant finns.

• Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, t.ex. ett avtal eller en 
rättslig skyldighet.

• Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, om detta utgör grunden för 
behandlingen.

• Personuppgifternas slutliga mottagare eller kategorier av mottagare.

• Om uppgifterna ska överföras till ett tredjeland eller en internationell organisa-
tion, och om detta i så fall bygger på ett beslut om adekvat skyddsnivå eller på 
lämpliga skyddsåtgärder.

• Under hur lång period personuppgifterna kommer att lagras, och om detta inte 
är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

• De registrerades rättigheter gällande behandling, t.ex. rätten till tillgång, rättelse, 
radering samt att begränsa eller invända mot behandling.

• Om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller avtal, om den re-
gistrerade är skyldig att tillhandahålla sina personuppgifter samt följderna om 
personuppgifterna inte tillhandahålls.

• Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, däribland profilering.

• Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

• Eventuell rätt att ta tillbaka samtycke.

I fall av automatiserat beslutsfattande, däribland profilering, måste de registrerade 
få meningsfull information om logiken i samband med profileringen, dess betydelse 
och behandlingens förutsedda följder för dem.

I fall där personuppgifterna inte erhålls från den registrerade direkt måste den per-
sonuppgiftsansvarige meddela den enskilda personen om personuppgifternas ur-
sprung. Under alla omständigheter måste den personuppgiftsansvarige bl.a. infor-
mera de registrerade om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, däribland 
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profilering (533). Om en personuppgiftsansvarig slutligen tänker behandla person-
uppgifter för ett annat ändamål än vad som ursprungligen uppgavs för den regist-
rerade, så kräver principerna om ändamålsbegränsning och öppenhet att den per-
sonuppgiftsansvarige ger den registrerade information om detta nya ändamål. De 
personuppgiftsansvariga måste ge information före all fortsatt behandling. I fall där 
den registrerade gett samtycke till behandlingen av personuppgifter, måste med an-
dra ord den personuppgiftsansvarige inhämta den registrerades förnyade samtycke 
om ändamålet för behandlingen ändras eller om fler ändamål tillkommer.

Tidpunkt för att lämna information

I den allmänna dataskyddsförordningen görs åtskillnad mellan två scenarier och 
två tidpunkter då den personuppgiftsansvarige måste ge information till den 
registrerade:

• När personuppgifterna erhålls direkt från den registrerade, måste den person-
uppgiftsansvarige meddela den registrerade om all hans eller hennes relaterade 
information och rättigheter enligt dataskyddsförordningen vid den tidpunkt då 
uppgifterna erhålls (534). Om den personuppgiftsansvarige tänker behandla per-
sonuppgifterna vidare för ett annat ändamål, ska den personuppgiftsansvarige 
lämna all relevant information innan behandlingen äger rum.

• När personuppgifterna inte har erhållits direkt från den registrerade, är den per-
sonuppgiftsansvarige skyldig att lämna informationen om behandlingen till den 
registrerade ”inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits, 
dock senast inom en månad”, eller innan uppgifter lämnas till en tredje part (535).

I den förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 föreskrivs att 
om det inte är möjligt att informera registrerade när behandlingen inleds, så kan det 
göras i ett senare skede, t.ex. när den personuppgiftsansvarige får kontakt med den 
registrerade av någon anledning (536).

(533) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 13.2 och 14.2 f.
(534) Se not 533, artikel 13.1 och 13.2, inledande formulering i den allmänna dataskyddsförordningen där det 

hänvisas till informationen om att skyldigheten gäller ”när personuppgifterna erhålls”.
(535) Se not 533, artiklarna 13.3 och 14.3; se också hänvisningen till rimliga intervall och utan onödigt 

dröjsmål enligt den uppdaterade konventionen 108, artikel 8.1 b.
(536) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 70.
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Olika sätt att tillhandahålla information

Enligt både Europarådets och EU:s lagstiftning ska den information som den person-
uppgiftsansvarige måste ge till de registrerade vara koncis, klar och tydlig, begrip-
lig och lätt tillgänglig. Den måste vara skriftlig eller i någon annan form, inbegripet 
i elektronisk form, och på ett tydligt, enkelt och lättförståeligt språk. När information 
tillhandahålls kan den personuppgiftsansvarige använda standardiserade symboler 
som ger informationen på ett lätt synligt och förståeligt sätt (537). En symbol som 
föreställer ett lås kan t.ex. användas för att signalera att uppgifter samlas in säkert 
och/eller krypteras. Registrerade kan begära att få informationen muntligen. Infor-
mationen måste vara kostnadsfri, såvida inte den registrerades begäranden är up-
penbart ogrundade eller orimliga (d.v.s. av ett repetitivt slag) (538). Enkel tillgång till 
den tillhandahållna informationen är mycket viktigt för den registrerades möjlighet 
att utöva sina rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Principen om rättvis behandling kräver att information är lättförståelig för regist-
rerade. Det språk som används måste vara lämpligt för mottagarna. Den språkliga 
nivå och typ av språk som används skulle behöva bli olika beroende på om den av-
sedda mottagaren är t.ex. en vuxen eller ett barn, allmänheten eller en sakkunnig 
akademiker. Frågan om hur man balanserar den här aspekten av förståelig informa-
tion tas upp i artikel 29-gruppens yttrande om mer harmoniserade bestämmelser 
om informationsplikt. Där framhålls idén om så kallade meddelanden på flera nivå-
er (539), där den registrerade kan bestämma vilken detaljnivå han eller hon föredrar. 
Detta sätt att presentera information befriar dock inte den personuppgiftsansvarige 
från skyldigheten enligt artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Den person-
uppgiftsansvarige måste fortfarande lämna all information till den registrerade.

Ett av de effektivaste sätten att tillhandahålla information är att placera lämp-
lig information på den personuppgiftsansvariges hemsida, t.ex. en webbplats in-
tegritetspolicy. Det är dock en betydande del av befolkningen som inte använder 
internet, och ett företag eller en offentlig myndighet ska ta hänsyn till detta i sin 
informationspolicy.

(537) Europeiska kommissionen kommer att ta fram ytterligare information som kan presenteras av 
symbolerna och förfaranden för att tillhandahålla standardiserade symboler genom delegerade akter; se 
den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 12.8.

(538) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 12.1, 12.5 och 12.7, och uppdaterade konventionen 108, 
artikel 9.1 b.

(539) Artikel 29-gruppen (2004), Yttrande 10/2004 om mer harmoniserade bestämmelser om 
informationsplikt, WP 100, Bryssel, 25 november 2004.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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En integritetsnotis om behandling av personuppgifter på en webbplats skulle 
kunna se ut som följer:

Vilka är vi?

Den ”personuppgiftsansvarige” som behandlar personuppgifter är Bed and 
Breakfast C&U, med verksamhet på adressen [adress: xxx], tfn: xxx; fax: 
xxx; e-post: ; kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [xxx].

Informationsmeddelandet om personuppgifter ingår i villkoren och bestäm-
melserna för våra hotelltjänster.

Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

Vi samlar in följande personuppgifter från dig: namn, postadress, telefon-
nummer, e-postadress, information om din vistelse, kredit- och kontokorts-
nummer samt IP-adresser eller domännamn för de datorer du använde för 
att koppla upp dig till vår webbplats.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter grundat på ditt samtycke och i syfte att genom-
föra reservationer, för att ingå och fullfölja avtalen i samband med de tjänster 
vi erbjuder dig och för att uppfylla lagstadgade krav, t.ex. lagen om lokala 
avgifter, där det krävs att vi samlar in personuppgifter för att möjliggöra 
betalning av turistskatten för logi.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras under tre månader. Dina uppgifter genomgår 
inte några automatiska beslutsförfaranden.

Vårt Bed and Breakfast C&U följer strikta säkerhetsrutiner för att säkerställa 
att din personliga information inte skadas, förstörs eller lämnas ut till en 
tredje part utan ditt tillstånd, och för att förebygga obehörig åtkomst. De 
datorer där informationen lagras förvaras i en säker miljö med begränsad 
fysisk åtkomst. Vi använder säkra brandväggar och andra åtgärder för att 
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begränsa den elektroniska tillgången. Om uppgifterna måste överföras till 
en tredje part, kräver vi att den har samma slags åtgärder inrättade för att 
skydda dina personuppgifter.

All den information vi samlar in eller registrerar är begränsad till våra kontor. 
Endast personer som behöver informationen för att fullgöra sina arbets-
uppgifter enligt detta avtal beviljas tillgång till personuppgifter. Vi kommer 
uttryckligen att fråga dig när vi behöver information för att identifiera dig. 
Vi kan begära att du samarbetar med våra säkerhetskontroller innan vi läm-
nar ut information till dig. Du kan när som helst uppdatera den personliga 
information du ger oss genom att kontakta oss direkt.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att erhålla en kopia av dina upp-
gifter, att begära att de raderas eller rättas, eller att begära att uppgifterna 
överflyttas till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan kontakta oss på med dina förfrågningar. Vi måste svara på din förfrå-
gan inom en månad, men om förfrågan är för komplicerad eller vi får in för 
många andra förfrågningar, informerar vi dig om att perioden kan förlängas 
med ytterligare två månader.

Åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att på begäran få kännedom om 
det resonemang som ligger till grund för uppgiftsbehandlingen, att begära 
att uppgifterna raderas eller rättas, och har rätt att inte underställas ett 
helt automatiserat beslut utan att dina åsikter tagits i beaktande. Du kan 
kontakta oss på med dina förfrågningar. Du har också rätt att invända mot 
behandlingen, ta tillbaka ditt samtycke och lämna in ett klagomål till den 
nationella tillsynsmyndigheten om du anser att denna uppgiftsbehandling 
strider mot lagen, och att begära ersättning för skada du ådrar dig till följd 
av den olagliga behandlingen.
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Rätten att inge klagomål

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen krävs att den personuppgiftsansvarige 
informerar de registrerade om de verkställighetsmekanismer som gäller enligt na-
tionell lagstiftning och EU-lagstiftning vid fall av personuppgiftsincidenter. Den per-
sonuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om deras rätt att inge kla-
gomål om en personuppgiftsincident till en tillsynsmyndighet och vid behov till en 
nationell domstol (540). I Europarådets lagstiftning föreskrivs också registrerades rätt 
att bli informerade om hur de utövar sina rättigheter, däribland rätten till rättsmedel 
enligt artikel 9.1 f.

Undantag från skyldigheten att informera

I den allmänna dataskyddsförordningen finns undantag från skyldigheten att infor-
mera. Enligt artiklarna 13.4 och 14.5 i dataskyddsförordningen gäller inte skyldig-
heten att informera de registrerade om de redan har all relevant information (541). 
När personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade gäller dessutom inte 
skyldigheten att informera om det är omöjligt eller oproportionerligt att tillhanda-
hålla informationen, i synnerhet när personuppgifterna behandlas för arkivändamål 
av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål (542).

Dessutom har medlemsstaterna enligt dataskyddsförordningen ett visst eget hand-
lingsutrymme att begränsa skyldigheter och rättigheter som ges till enskilda perso-
ner enligt förordningen, om detta är en nödvändig och proportionerlig åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle, t.ex. för att skydda den nationella och allmänna säkerhe-
ten, för försvar, skydd av rättsliga utredningar och förfaranden eller skydd av eko-
nomiska och finansiella intressen, samt privata intressen som är mer tvingande än 
dataskyddsintressena (543).

Alla undantag eller begränsningar måste vara nödvändiga i ett demokratiskt sam-
hälle och stå i proportion till det mål som eftersträvas. I yttersta undantagsfall, t.ex. 
på grund av medicinska indikationer, kan skyddet av den registrerade i sig kräva 

(540) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 13.2 d och 14.2 e, uppdaterade konventionen 108, 
artikel 8.1 f.

(541) Se not 540, artiklarna 13.4 och 14.5 a. 
(542) Se not 540, artikel 14.5 b–e.
(543) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 15.4.
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en begränsning av öppenheten. Det gäller särskilt för begränsning av rätten till 
tillgång för alla registrerade (544). Som minimiskyddsnivå måste emellertid den na-
tionella lagstiftningen respektera det väsentliga i de grundläggande rättigheterna 
och friheterna som skyddas i EU-lagstiftningen (545). Detta kräver att den nationella 
lagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser som klargör ändamålet med be-
handlingen, kategorier av personuppgifter som ingår, skyddsåtgärder och andra 
formföreskrifter (546).

När uppgifter samlas in för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, sta-
tistiska ändamål eller för arkivändamål i allmänhetens intresse, kan unionslagstift-
ningen eller medlemsstaternas lagstiftning medge undantag från skyldigheten att 
informera, om den sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att 
uppfylla de särskilda ändamålen (547).

Liknande begränsningar finns i Europarådets lagstiftning, där rättigheter som bevil-
jas registrerade enligt artikel 9 i den uppdaterade konventionen 108 kan understäl-
las möjliga begränsningar enligt artikel 11 i den uppdaterade konventionen 108, på 
strikta villkor. Enligt artikel 8.2 i den uppdaterade konventionen 108 gäller dessutom 
inte den skyldighet till öppen behandling som åläggs personuppgiftsansvariga när 
den registrerade redan har informationen.

Rätt för en enskild person att få tillgång till sina egna uppgifter

I Europarådets lagstiftning erkänns uttryckligen rätten för en enskild person att få 
tillgång till sina uppgifter i artikel 9 i den uppdaterade konventionen 108. Där fö-
reskrivs att varje enskild person har rätt att på begäran erhålla information om 
behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne, information som 
ska förmedlas på ett förståeligt sätt. Rätten att få tillgång har erkänts inte bara i be-
stämmelserna i den uppdaterade konventionen 108, utan även i Europadomstolens 
rättspraxis. Europadomstolen har upprepade gånger vidhållit att enskilda personer 
har rätt att få tillgång till information om sina personuppgifter, och att den rätten 

(544) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 15.
(545) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 23.1.
(546) Se not 545, artikel 23.2.
(547) Se not 545, artikel 89.2 och 89.3.
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härrör från behovet av skydd för privatlivet (548). Rätten att få tillgång till person-
uppgifter som lagras av offentliga eller privata organisationer kan dock under vissa 
omständigheter begränsas (549).

I EU-lagstiftningen erkänns uttryckligen rätten till tillgång till de egna uppgifter-
na i artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen, och den fastställs ock-
så som en del i den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter i ar-
tikel 8.2 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (550). Den enskildes rätt 
att få tillgång till sina egna personuppgifter är en viktig del av den europeiska 
dataskyddslagstiftningen (551).

I dataskyddsförordningen föreskrivs att varje registrerad har rätt att få tillgång till 
sina personuppgifter och viss information om behandlingen, som de personupp-
giftsansvariga måste tillhandahålla (552). I synnerhet har varje registrerad person rätt 
att (av den personuppgiftsansvarige) få bekräftelse på om uppgifter om honom el-
ler henne håller på att behandlas eller inte, och information som minst om följande:

• Ändamålen med behandlingen.

• De kategorier av uppgifter det gäller.

• Mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut till.

• Den period under vilken uppgifterna är avsedda att lagras eller, om inte detta är 
möjligt, vilka kriterier som används för att fastställa denna period.

• Förekomsten av rätten att rätta eller radera personuppgifter, eller att begränsa 
behandlingen av personuppgifter.

(548) Europadomstolen, Gaskin mot Förenade kungariket, nr 10454/83, 7 juli 1989, Europadomstolen, 
Odièvre mot Frankrike (stora kammaren), nr 42326/98, 13 februari 2003, Europadomstolen, K.H. 
m.fl. mot Slovakien, nr 32881/04, 28 april 2009, Europadomstolen, Godelli mot Italien, nr 33783/09, 
25 september 2012.

(549) Europadomstolen, Leander mot Sverige, nr 9248/81, 26 mars 1987.
(550) Se även EU-domstolen, förenade målen C-141/12 och C-372/12, YS mot Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot M och S, 17 juli 2014, EU-
domstolen, C-615/13 P, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska kommissionen, 16 juli 2015.

(551) EU-domstolen, de förenade målen C-141/12 och C-372/12, YS mot Minister voor Immigratie, Integratie 
en Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot M och S, 17 juli 2014.

(552) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 15.1.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57491
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113460
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CA0615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CA0615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
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• Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

• All tillgänglig information om källan till uppgifterna som genomgår behandling, 
om de inte samlats in från den registrerade.

• I händelse av automatiserade beslut, logiken som ligger bakom eventuell auto-
matiserad behandling av uppgifter.

Den personuppgiftsansvarige måste förse den registrerade med en kopia av de per-
sonuppgifter som behandlas. All information som kommuniceras till den registrerade 
måste tillhandahållas i begriplig form, vilket innebär att den personuppgiftsansvari-
ge måste se till att den registrerade kan förstå den information som ges. Att ta med 
tekniska förkortningar, kodade begrepp eller akronymer som svar på en begäran om 
tillgång brukar t.ex. inte räcka, såvida inte innebörden med dessa begrepp förklaras. 
När automatiserat beslutsfattande utförs, däribland profilering, behöver den allmän-
na logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet förklaras, däribland de kri-
terier som har tagits i beaktande vid bedömningen av den registrerade. Liknande 
villkor finns i Europarådets lagstiftning (553).

Exempel: Genom att få tillgång till sina personuppgifter kan en registrerad 
person avgöra om uppgifterna är korrekta eller inte. Det är därför väsentligt 
att den registrerade informeras, i begriplig form, inte bara om de person-
uppgifter som faktiskt behandlas, utan också om de kategorier under vilka 
dessa personuppgifter behandlas, t.ex. namn, IP-adress, koordinater för 
geografisk plats, kreditkortsnummer osv.

Information om källan till uppgifter – när uppgifterna inte samlas in från den regist-
rerade – måste ges i svaret på en begäran om tillgång, i den mån denna information 
är tillgänglig. Denna bestämmelse måste uppfattas mot bakgrund av principerna om 
rättvisa, öppenhet och ansvarsskyldighet. En personuppgiftsansvarig får inte förstö-
ra information om källan till uppgifterna för att inte behöva lämna ut den – såvida 
inte raderingen skulle ha ägt rum oavsett om begäran om åtkomst tagits emot el-
ler inte – och den personuppgiftsansvarige måste fortfarande fullgöra sin allmänna 
”ansvarsskyldighet”.

(553) Se den uppdaterade konventionen 108, artikel 8.1 c.
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Som fastställs i EU-domstolens rättspraxis får rätten att få tillgång till personuppgif-
ter inte ovederbörligen begränsas av tidsgränser. Registrerade måste också få rimlig 
möjlighet att få information om tidigare uppgiftsbehandling.

Exempel: I målet Rijkeboer (554) ombads EU-domstolen att fastställa huruvida 
en enskilds rätt till tillgång till information om mottagarna eller kategorier av 
mottagare av personuppgifter och om innehållet i de uppgifter som lämnas, 
får begränsas till ett år före hans eller hennes begäran om tillgång.

För att avgöra om EU-lagstiftningen tillåter en sådan tidsgräns beslutade 
EU-domstolen att tolka artikel 12 mot bakgrund av direktivets syften. Dom-
stolen slog först fast att rätten till tillgång är nödvändig för att den regist-
rerade ska kunna utöva sin rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige 
rättar, raderar eller blockerar hans eller hennes uppgifter, eller informerar 
tredje part till vilka uppgifterna har lämnats om rättelsen, raderingen el-
ler blockeringen. En fungerande rätt till tillgång är också nödvändigt för 
att den registrerade ska kunna utöva sin rätt att invända mot behandling-
en av sina personuppgifter eller sin rätt att inge ett klagomål och begära 
skadestånd (555).

För att säkerställa de praktiska effekterna av de rättigheter som ges till re-
gistrerade, ansåg EU-domstolen att ”den rätten av nödvändighet måste gälla 
det förgångna. Om så inte var fallet skulle den registrerade inte effektivt 
kunna utöva sin rätt att få uppgifter som anses otillåtna eller felaktiga rät-
tade, raderade eller blockerade eller vidta rättsliga åtgärder mot och erhålla 
ersättning för den skada som lidits.”

6.1.2. Rätt till rättelse
Enligt EU-lagstiftningen och Europarådets lagstiftning har registrerade personer 
rätt att få sina personuppgifter rättade. Att personuppgifter är korrekta är nödvän-
digt för att säkerställa dataskydd på en hög nivå för registrerade (556).

(554) EU-domstolen, C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E. 
Rijkeboer, 7 maj 2009.

(555) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 15.1 c och f, 16, 17.2 och 21 samt kapitel VIII.
(556) Se not 555, artikel 16 och skäl 65, uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1 e.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0553&from=EN
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Exempel: I målet Ciubotaru mot Moldavien (557) kunde inte den klagande 
ändra registreringen av sitt etniska ursprung i officiella register från mol-
dovier till rumän, eftersom han inte ansågs kunna underbygga sin begäran. 
Europadomstolen ansåg det acceptabelt att stater kräver objektiva bevis vid 
registrering av en individs etniska identitet. När en sådan begäran baserades 
enbart på subjektiva och obestyrkta uppgifter kan myndigheterna vägra. 
Den klagandes begäran hade emellertid baserats på mer än den subjekti-
va uppfattningen om hans egen etnicitet. Han hade kunnat tillhandahålla 
objektivt verifierbara kopplingar till den rumänska etniska gruppen, såsom 
språk, namn, närhet med mera. Enligt inhemsk lag begärdes trots detta 
att den klagande skulle lämna bevis för att hans föräldrar hade tillhört den 
rumänska etniska gruppen. Med tanke på Moldaviens historiska verklighet 
hade ett sådant krav skapat ett oöverstigligt hinder mot att registrera en 
annan etnisk identitet än den som de sovjetiska myndigheterna hade re-
gistrerat för hans föräldrar. Genom att hindra den klagande från att få sitt 
krav granskat mot bakgrund av objektivt verifierbara bevis hade staten inte 
uppfyllt sin positiva skyldighet att trygga den faktiska respekten för den 
klagandes privatliv. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 i Europakon-
ventionen hade överträtts.

I vissa fall räcker det för den registrerade att bara begära rättelse av t.ex. stavningen 
av ett namn, ett byte av adress eller av ett telefonnummer. Enligt EU-lagstiftningen 
och Europarådets lagstiftning måste felaktiga personuppgifter rättas utan olämpligt 
eller onödigt dröjsmål (558). Om sådana begäranden är kopplade till rättsligt viktiga 
frågor, t.ex. den registrerades juridiska identitet, eller korrekt bostadsort för leverans 
av rättsliga handlingar, är emellertid begäranden om rättelse kanske inte tillräckliga 
och den personuppgiftsansvarige kan ha rätt att begära bevis på den påstådda fel-
aktigheten. Sådana begäranden får inte medföra att det läggs en orimlig bevisbörda 
på den registrerade och därmed hindra att registrerade får sina uppgifter rättade. 
Europadomstolen har påträffat överträdelser av artikel 8 i Europakonventionen i fle-
ra mål där den klagande inte kunnat bestrida korrektheten i information som hållits 
i hemliga register (559).

(557) Europadomstolen, Ciubotaru mot Moldavien, nr 27138/04, 27 april 2010, punkterna 51 och 59.
(558) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 16, uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1.
(559) Europadomstolen, Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98445
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
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Exempel: I målet Cemalettin Canli mot Turkiet (560) ansåg Europadomstolen 
att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts på grund av felaktig po-
lisrapportering i rättegångsförfaranden.

Den klagande hade två gånger varit inblandad i rättegångsförfaranden på 
grund av påstått medlemskap i olagliga organisationer, men dömdes aldrig. 
När den klagande återigen arresterades och åtalades för ytterligare ett brott 
lämnade polisen en rapport till brottmålsdomstolen med titeln ”informations-
blankett om ytterligare brott”, där den klagande förekom som medlem i två 
olagliga organisationer. Den klagandes begäran att få rapporten och polisre-
gistret ändrade var utan framgång. Europadomstolen ansåg att informationen 
i polisens rapport omfattades av artikel 8 i Europakonventionen, eftersom 
systematiskt insamlad offentlig information i register som innehades av myn-
digheterna också kunde höra till ”privatlivet”. Polisrapporten var dessutom 
felaktig i sin redogörelse, och dess överlämnande till brottmålsdomstolen 
hade inte skett i enlighet med landets lagstiftning. Domstolen drog därför 
slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

Vid civil rättsprövning eller förfaranden vid en offentlig myndighet för att avgöra 
om uppgifter är korrekta eller inte, kan den registrerade begära att en post eller no-
tering läggs in i hans eller hennes uppgiftsakt med upplysning om att korrektheten 
bestrids och att ett officiellt beslut ska fattas (561). Under denna period får den per-
sonuppgiftsansvarige inte presentera uppgifterna som korrekta eller som att de inte 
kan komma att ändras, i synnerhet inte inför tredje parter.

6.1.3. Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
Att ge registrerade en rätt att få sina egna uppgifter raderade är särskilt viktigt för 
att dataskyddsprinciperna ska kunna tillämpas ändamålsenligt, särskilt principen om 
uppgiftsminimering (att personuppgifter måste begränsas till vad som är nödvän-
digt för de ändamål som dessa uppgifter behandlas för). En rätt till radering återfinns 
därför i både Europarådets och EU:s rättsliga instrument (562).

(560) Europadomstolen, Cemalettin Canli mot Turkiet, nr 22427/04, 18 november 2008, punkterna 33 och 
42–43, Europadomstolen, Dalea mot Frankrike, nr 964/07, 2 februari 2010.

(561) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 18 och skäl 67.
(562) Se not 561, artikel 17.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89623
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97520
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Exempel: I målet Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige (563) hade de klagande 
varit knutna till vissa liberala och kommunistiska politiska partier. De miss-
tänkte att information om dem hade förts in i säkerhetspolisens register 
och begärde att den skulle raderas. Europadomstolen var övertygad om att 
lagringen av de aktuella uppgifterna hade en rättslig grund och ett berättigat 
mål. När det gällde vissa av de klagande fann dock Europadomstolen att det 
var ett oproportionerligt intrång i deras privatliv att fortsatt lagra uppgif-
terna. I fallet med en av de klagande lagrade exempelvis myndigheterna 
information om att han 1969 lär ha förespråkat våldsamt motstånd mot 
polisen under demonstrationer. Europadomstolen ansåg att informationen 
inte kan ha gällt något nationellt säkerhetsintresse, särskilt med tanke på 
att det var så pass länge sedan. Domstolen fann att artikel 8 i Europakon-
ventionen hade överträtts gällande fyra av de fem klagande, eftersom det 
inte var relevant att fortsätta lagra deras uppgifter, med tanke på den långa 
tid som gått sedan de klagandes påstådda handlingar.

Exempel: I målet Brunet mot Frankrike (564) motsatte sig den klagande att 
hans personliga information lagrades i en polisdatabas med information om 
personer fällda för brott, anklagade och brottsoffer. Trots att de straffrätts-
liga förfarandena mot den klagande hade avslutats, fanns hans uppgifter 
i databasen. Europadomstolen ansåg att det hade skett en överträdelse av 
artikel 8 i Europakonventionen. När domstolen kom till denna slutsats ansåg 
den att det i praktiken inte fanns någon möjlighet för den klagande att få 
personuppgifterna raderade från databasen. Europadomstolen beaktade 
också vad det var för slags information som fanns i databasen och bedöm-
de att den var ett intrång i den klagandes privatliv, eftersom den innehöll 
uppgifter om hans identitet och personlighet. Domstolen fann dessutom 
att lagringsperioden för personregistreringar i databasen, som uppgick till 
20 år, var onödigt lång, särskilt eftersom ingen domstol någonsin hade fällt 
den klagande.

I den uppdaterade konventionen 108 erkänns det uttryckligen att varje enskild per-
son har rätt att få felaktiga, falska eller olagligt behandlade uppgifter raderade (565).

(563) Europadomstolen, Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, nr 62332/00, 6 juni 2006, punkterna 89 och 
90, se även exempelvis Europadomstolen, M.K. mot Frankrike, nr 19522/09, 18 april 2013.

(564) Europadomstolen, Brunet mot Frankrike, nr 21010/10, 18 september 2014. 
(565) Uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1 e. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75591
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119075
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146389
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I EU-lagstiftningen ger artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen registrera-
de möjlighet att få uppgifter raderade eller borttagna. Rätten att få sina personupp-
gifter raderade utan onödigt dröjsmål gäller i följande fall:

• Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats 
in eller på annat sätt behandlats.

• Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och 
det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

• Den registrerade invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för 
behandlingen.

• Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unions-
rätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av.

• Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informations-
samhällets tjänster till barn enligt artikel 8 i dataskyddsförordningen (566).

Det är upp till de personuppgiftsansvariga att bevisa att uppgiftsbehandlingen är 
berättigad, eftersom de är ansvariga för behandlingens laglighet (567). Enligt an-
svarsskyldighetsprincipen måste den personuppgiftsansvarige alltid kunna påvisa 
att det finns en korrekt rättslig grund för dess uppgiftsbehandling, annars måste 
behandlingen upphöra (568). I den allmänna dataskyddsförordningen fastställs un-
dantag från rätten att bli bortglömd, däribland när det är nödvändigt att behandla 
personuppgifter

• för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

• för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 
eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led 
i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige,

(566) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 17.1.
(567) Se not 566.
(568) Se not 566, artikel 5.2.
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• av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet,

• för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål eller statistiska ändamål,

• för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (569).

EU-domstolen har bekräftat att rätten till radering är viktig för att säkerställa data-
skydd på hög nivå.

Exempel: I målet Google Spain (570) skulle EU-domstolen avgöra huruvida 
Google var skyldigt att ta bort inaktuell information om den klagandes eko-
nomiska svårigheter från sin sökresultatlista. Google bestred ansvar, bl.a. för 
att man hävdade att man enbart tillhandahöll en hyperlänk till den webbplats 
där utgivaren hade informationen, i detta fall en tidning som rapporterade 
om den klagandes insolvensproblem (571). Google hävdade att begäran att 
radera inaktuell information från en webbplats borde riktas till värden för 
webbplatsen och inte till Google, som bara tillhandahåller en länk till den 
ursprungliga sidan. EU-domstolen drog slutsatsen att Google, när verktyget 
söker på webben efter information och webbsidor och när det indexerar 
innehåll för att tillhandahålla sökresultat, blir en personuppgiftsansvarig 
som ansvar och skyldigheter enligt EU-lagstiftningen gäller för.

EU-domstolen klargjorde att sökmotorer och sökresultat på internet som till-
handahåller personuppgifter kan skapa en detaljerad profil av en enskild per-
son (572). Sökmotorer gör att informationen som finns i en sådan resultatlista 
blir allmänt förekommande. Med tanke på hur allvarligt detta ingrepp kan bli 
kan det inte motiveras av endast det ekonomiska intresse som operatören 
av en sådan sökmotor har i behandlingen. Man måste eftersträva en rättvis 

(569) Se not 566, artikel 17.3.
(570) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014, punkterna 55–58.
(571) Google bestred också att EU:s dataskyddsregler skulle tillämpas, eftersom Google Inc. är etablerat i USA 

och behandlingen av de aktuella personuppgifterna i detta fall också utfördes i USA. Ett andra argument 
för att inte tillämpa EU:s dataskyddslagstiftning gällde påståendet att sökmotorer inte kan ses som 
”personuppgiftsansvariga” beträffande de uppgifter som visas i deras resultat, eftersom de inte har 
någon kunskap om uppgifterna och inte heller utövar kontroll över dem. EU-domstolen avfärdade båda 
argumenten och ansåg att direktiv 95/46/EG var tillämpligt i detta fall, och fortsatte med att undersöka 
omfattningen av de rättigheter det garanterade, i synnerhet rätten till radering av personuppgifterna.

(572) Se not 571, punkterna 36, 38, 80–81 och 97.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
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balans, i synnerhet mellan internetanvändares berättigade intressen av att 
få tillgång till information och den registrerades grundläggande rättigheter 
enligt artiklarna 7 och 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
I ett allt mer digitaliserat samhälle är det, för att säkerställa dataskydd på 
hög nivå för enskilda personer, grundläggande att kräva att personupp-
gifter är korrekta och inte går längre än vad som är nödvändigt (d.v.s. för 
information till allmänheten). ”Registeransvarig [måste], inom ramen för 
sitt ansvar, sin behörighet och sina möjligheter säkerställa att behandlingen 
uppfyller kraven” i EU-lagstiftningen, så att de garantier som föreskrivs har 
full verkan (573). Detta innebär att rätten att få sina personuppgifter radera-
de när behandlingen är inaktuell eller inte längre nödvändig även omfattar 
personuppgiftsansvariga som återger informationen (574).

När EU-domstolen övervägde om Google var tvunget att ta bort länkarna 
som gällde den klagande, ansåg den att enskilda personer under vissa om-
ständigheter har rätt att begära att personuppgifter raderas. Denna rättighet 
kan åberopas när information om en enskild person är felaktig, inadekvat, 
irrelevant eller för omfattande för ändamålen med uppgiftsbehandlingen. 
EU-domstolen erkände att denna rättighet inte är absolut; den måste vägas 
mot andra rättigheter och intressen, i synnerhet allmänhetens intresse av att 
få tillgång till viss information. Varje begäran om radering behöver bedömas 
från fall till fall för att nå en balans mellan å ena sidan den registrerades 
grundläggande rättigheter till skydd av personuppgifter och privatliv, och 
å andra sidan alla internetanvändares, inklusive utgivares, berättigade in-
tressen. EU-domstolen gav vägledning om vilka faktorer som ska beaktas vid 
denna avvägning. Karaktären på informationen i fråga är en särskilt viktig 
faktor. Om informationen gäller den enskilda personens privatliv, och det 
inte finns något allmänt intresse av att informationen är tillgänglig, skulle 
dataskydd och privatliv gå före allmänhetens rätt att få tillgång till informa-
tionen. Om det å andra sidan tycks som att den registrerade är en offentlig 
person, eller att informationen är av sådant slag att det berättigar att den 

(573) Se not 571, punkterna 81–83.
(574) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014, punkt 88. Se även artikel 29-gruppen 
(2014), Guidelines on the implementation of the CJEU judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, WP 225, Bryssel, 
26 november 2014 och rekommendation CM/Rec 2012(3) från ministerkommittén till medlemsstaterna 
om skydd för mänskliga rättigheter gällande sökmotorer, 4 april 2012.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5gfPhvfLUAhWFaVAKHXiJD5UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2Fservlet%2FViewDocument%3Fid%3D1080&usg=AFQjCNFVXJCkfdoyAJBAOdMv3nyOyTachw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5gfPhvfLUAhWFaVAKHXiJD5UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2Fservlet%2FViewDocument%3Fid%3D1080&usg=AFQjCNFVXJCkfdoyAJBAOdMv3nyOyTachw
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är tillgänglig för allmänheten, så kan allmänhetens övervägande intresse av 
tillgång till informationen berättiga ingreppet i den registrerades grundläg-
gande rättigheter till dataskydd och privatliv.

Efter domen antog artikel 29-gruppen riktlinjer för att genomföra EU-domstolens 
avgörande (575). Riktlinjerna innehåller en lista över gemensamma kriterier som till-
synsmyndigheterna ska använda när de hanterar klagomål gällande enskilda per-
soners begäranden om radering. Kriterierna förklarar vad denna rätt till radering 
medför och hjälper dem i denna avvägning av rättigheter. I riktlinjerna upprepas att 
bedömningarna behöver göras från fall till fall. Eftersom rätten att bli bortglömd inte 
är absolut kan utfallet av en begäran bli olika beroende på det aktuella fallet. Detta 
märks också i EU-domstolens rättspraxis efter Google-målet.

Exempel: I målet Camera di Commercio di Lecce mot Manni (576) granskade 
EU-domstolen om en enskild person hade rätt att erhålla radering av sina 
personuppgifter som var offentliggjorda i ett offentligt företagsregister, 
efter att hans företag upphört att existera. Salvatore Manni hade begärt 
att handelskammaren i Lecce skulle ta bort hans personuppgifter från detta 
register, efter att han upptäckt att potentiella kunder använde sig av det 
registret och såg att han förut hade varit direktör för ett företag som försatts 
i konkurs mer än tio år tidigare. Den klagande ansåg att den informationen 
skulle avskräcka potentiella kunder.

När EU-domstolen vägde Salvatore Mannis rätt till skydd av sina person-
uppgifter mot allmänhetens intresse av att få tillgång till informationen, 
granskade den först vad det offentliga registret hade för ändamål. Domsto-
len påpekade att offentliggörande var föreskrivet i lag, och i synnerhet i ett 
EU-direktiv vars syfte är att göra företagsinformation mer lättillgänglig för 
tredje parter. Tredje parter borde därför få tillgång till och kunna undersöka 
de grundläggande handlingarna för ett företag och andra upplysningar om 
företaget, ”särskilt personuppgifter om dem som företräder bolaget”. Syftet 

(575) Artikel 29-gruppen (2014), Guidelines on the implementation of the CJEU judgment on “Google Spain 
and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, WP 
225, Bryssel, 26 november 2014. 

(576) EU-domstolen, C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mot 
Salvatore Manni, 9 mars 2017. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5gfPhvfLUAhWFaVAKHXiJD5UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2Fservlet%2FViewDocument%3Fid%3D1080&usg=AFQjCNFVXJCkfdoyAJBAOdMv3nyOyTachw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5gfPhvfLUAhWFaVAKHXiJD5UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2Fservlet%2FViewDocument%3Fid%3D1080&usg=AFQjCNFVXJCkfdoyAJBAOdMv3nyOyTachw
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
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med utlämnandet var även att garantera rättssäkerhet mot bakgrund av den 
intensifierade handeln mellan medlemsstaterna, genom att säkerställa att 
tredje parter får tillgång till all relevant information om företag i hela EU.

EU-domstolen konstaterade vidare att rättigheter och rättsliga skyldigheter 
gällande ett företag ofta kvarstår även efter att det gått lång tid och efter 
att företaget avvecklats. Tvister gällande avvecklingen kan vara långdragna, 
och frågor om ett företag, dess chefer och likvidatorer kan uppkomma under 
många år efter att företag har upphört att existera. Med tanke på det stora 
antalet olika möjliga scenarier och de skillnader i begränsningsperioder som 
föreskrivs i varje medlemsstat, ansåg EU-domstolen att det är ”omöjligt att 
i nuvarande situation fastställa en enda preskriptionstid beräknad från ett 
bolags upplösning, som innebär att när denna frist löpt ut, det inte längre 
är nödvändigt att dessa uppgifter ska förbli införda i registret och vara of-
fentliga”. På grund av utlämnandets berättigade syfte och svårigheterna att 
fastställa en period vid vars slut personuppgifterna skulle kunna tas bort ur 
registret utan att det går ut över tredje parters intressen, fann EU-domstolen 
att EU:s dataskyddsregler inte garanterar rätt till radering av personuppgifter 
för personer i Mannis situation.

När den personuppgiftsansvarige har gjort personuppgifter offentliga och måste 
radera informationen, är denne skyldig och måste vidta ”rimliga” åtgärder för att 
underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar samma uppgifter om den 
registrerades begäran om radering. I den personuppgiftsansvariges verksamhet 
måste hänsyn tas till tillgängliga metoder och kostnaden för genomförandet (577).

6.1.4. Rätt till begränsning av behandling
I artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen ges registrerade befogenhet att 
tillfälligt begränsa en personuppgiftsansvarigs behandling av deras personuppgifter. 
Registrerade kan begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen 
när

• personuppgifternas korrekthet bestrids,

(577) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 17.2 och skäl 66. 
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• behandlingen är olaglig och den registrerade begär att användningen av person-
uppgifterna begränsas i stället för att de raderas,

• uppgifterna måste behållas för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,

• det inväntas ett beslut om huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade 
intressen har företräde framför den registrerades intressen (578).

En personuppgiftsansvarig kan t.ex. begränsa behandlingen av personuppgifter ge-
nom att tillfälligt flytta över de valda uppgifterna till ett annat behandlingssystem, 
göra uppgifterna otillgängliga för användare eller tillfälligt ta bort personuppgifter-
na (579). Den personuppgiftsansvarige måste meddela den registrerade innan be-
gränsningen av behandlingen hävs (580).

Skyldighet att anmäla rättelse eller radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandling

Den personuppgiftsansvarige måste meddela varje rättelse eller radering av per-
sonuppgifter eller varje begränsning av behandling till varje mottagare som den 
personuppgiftsansvarige lämnat personuppgifterna till, så länge detta varken är 
omöjligt eller oproportionerligt (581). Om den registrerade begär information om 
dessa mottagare, måste den personuppgiftsansvarige förse honom eller henne med 
den informationen (582).

6.1.5. Rätt till dataportabilitet
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har registrerade personer rätt till 
dataportabilitet i situationer där de personuppgifter de har lämnat till en person-
uppgiftsansvarig behandlas på automatisk väg grundat på samtycke, eller när be-
handlingen av personuppgifter är nödvändig för att verkställa ett avtal och utförs 
automatiserat. Detta innebär att rätten till dataportabilitet inte gäller i situationer där 

(578) Se not 577, artikel 18.1.
(579) Se not 577, skäl 67.
(580) Se not 577, artikel 18.3.
(581) Se not 577, artikel 19.
(582) Se not 577.
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behandlingen av personuppgifter bygger på en annan rättslig grund än samtycke 
eller ett avtal (583).

Om rätten till dataportabilitet är tillämplig har de registrerade rätt att få sina person-
uppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan om detta är 
tekniskt genomförbart (584). I detta syfte bör den personuppgiftsansvarige utveckla 
kompatibla format som möjliggör dataportabilitet för registrerade (585). I den allmän-
na dataskyddsförordningen specificeras att dessa format måste vara strukturerade, 
allmänt använda och maskinläsbara för att underlätta kompatibilitet (586). Kompati-
bilitet kan brett definieras som informationssystemens förmåga att utbyta uppgifter 
och möjliggöra informationsdelning (587). Även om syftet med de använda formaten 
är att uppnå kompatibilitet, så åläggs i dataskyddsförordningen inte några särskilda 
rekommendationer om specifikt format som ska tillhandahållas: formaten kan skilja 
sig mellan sektorerna (588).

Enligt artikel 29-gruppens riktlinjer ger rätten till dataportabilitet ”användarna större 
valmöjligheter, mer kontroll och mer inflytande”, med syftet att ge registrerade kon-
troll över sina egna personuppgifter (589). I riktlinjerna klarläggs dataportabilitetens 
främsta aspekter, som utgörs av följande:

• Den registrerades rätt att få ut sina egna personuppgifter som behandlas av den 
personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och 
kompatibelt format.

• Rätten att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan 
utan att hindras, om detta är tekniskt möjligt.

• Personuppgiftsansvarets ordning – när en personuppgiftsansvarig sva-
rar på en begäran om dataportabilitet, agerar den på den registrerades in-
struktioner, vilket innebär att den inte är ansvarig för att mottagaren följer 

(583) Se not 577, skäl 68 och artikel 20.1.
(584) Se not 577, artikel 20.2. 
(585) Se not 577, skäl 68 och artikel 20.1.
(586) Se not 577, skäl 68. 
(587) Europeiska kommissionen, meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och 

säkerhet, COM(2016) 205 final, 2.4.2016.
(588) Artikel 29-gruppen (2016), Riktlinjer om rätten till dataportabilitet, WP 242, 13 december 2016 och 

reviderade 5 april 2017, s. 13.
(589) Se not 588.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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dataskyddslagstiftningen, förutsatt att den registrerade bestämmer vem upp-
gifterna överförs till.

• Utövandet av rätten till dataportabilitet påverkar inte någon annan rättighet, vil-
ket är fallet med andra rättigheter i dataskyddsförordningen.

6.1.6. Rätt att göra invändningar
Registrerade kan åberopa sin rätt att göra invändningar mot behandling av person-
uppgifter av skäl som gäller deras särskilda situation och mot att uppgifter behand-
las för direkt marknadsföring. Rätten att göra invändningar kan utövas på automa-
tisk väg.

Rätten att göra invändningar av skäl som gäller den registrerades 
särskilda situation

Registrerade har ingen allmän rätt att göra invändningar mot att deras personupp-
gifter behandlas (590). Artikel 21.1 i dataskyddsförordningen ger den registrerade 
befogenhet att göra invändningar av skäl som hänför sig till hans eller särskilda si-
tuation, när den rättsliga grunden för behandlingen är att den personuppgiftsansva-
rige utför en uppgift av allmänt intresse, eller när behandlingen grundar sig på den 
personuppgiftsansvariges berättigade intressen (591). Rätten att göra invändningar 
gäller profileringsverksamheter. En liknande rättighet har erkänts i den uppdaterade 
konventionen 108 (592).

Syftet med rätten att göra invändningar av skäl som gäller den registrerades sär-
skilda situation är att uppnå den rätta balansen mellan den registrerades rättighe-
ter till dataskydd och andras berättigade rättigheter att behandla deras uppgifter. 
EU-domstolen har emellertid klargjort att den registrerades rättigheter ”i allmänhet” 
har företräde framför en personuppgiftsansvarigs ekonomiska intressen beroende 
på ”typen av information och dess känslighet för den berörda personens privatliv 

(590) Se även Europadomstolen, M.S. mot Sverige, nr 20837/92, 27 augusti 1997 (där medicinska uppgifter 
förmedlades utan samtycke eller möjlighet att invända), Europadomstolen, Leander mot Sverige, 
nr 9248/81, 26 mars 1987, Europadomstolen, Mosley mot Förenade kungariket, nr 48009/08, 
10 maj 2011.

(591) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 69, artikel 6.1 e och f.
(592) Uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1 d, rekommendation om profilering, artikel 5.3.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58177
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104712
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samt allmänhetens intresse av informationen” (593). Enligt dataskyddsförordningen 
ligger bevisbördan hos de personuppgiftsansvariga, som måste ha goda grunder att 
fortsätta behandlingen (594). På samma sätt klargörs i den förklarande rapporten till 
den uppdaterade konventionen 108 att de berättigade grunderna till behandling av 
uppgifter (som kan gå före den registrerades rätt att göra invändningar) måste styr-
kas från fall till fall (595).

Exempel: I målet Manni (596) ansåg EU-domstolen att Manni, på grund av 
det berättigade ändamålet att lämna ut personuppgifter i företagsregist-
ret, och i synnerhet behovet av att skydda tredje parters intressen och 
säkerställa rättssäkerhet, i princip inte hade rätt att få sina personuppgifter 
raderade från företagsregistret. Domstolen erkände dock att det fanns en 
rätt att invända mot behandlingen, då den uppgav att ”det kan emellertid 
inte uteslutas att det kan förekomma särskilda situationer där avgörande 
och berättigade skäl konkret rör den berörda personens fall och som undan-
tagsvis motiverar att tillgången till personuppgifter i bolagsregistret, efter 
en tillräckligt lång tid förflutit […] begränsas till tredje man som kan visa ett 
särskilt intresse av att få del av dessa uppgifter”.

EU-domstolen ansåg att det är de nationella domstolarnas ansvar att bedöma 
varje fall, med hänsyn till den enskilda personens alla relevanta omständig-
heter och till om det finns berättigade och avgörande skäl som i undantagsfall 
skulle kunna motivera tredje parters begränsade åtkomst till personuppgif-
ter i företagsregistren. Domstolen klargjorde dock, i Mannis fall, att själva 
omständigheten att offentliggörandet av hans personuppgifter i registret 
påstås ha påverkat hans kundkrets inte kan anses utgöra ett berättigat och 
avgörande skäl. Mannis potentiella kunder har ett berättigat intresse av att 
få tillgång till information om hans tidigare företags konkurs.

(593) EU-domstolen, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014 punkt 81.

(594) Se även den uppdaterade konventionen 108, artikel 98.1 d, där det anges att den registrerade 
kan göra invändningar mot behandlingen av hans eller hennes uppgifter ”såvida inte den 
personuppgiftsansvarige visar berättigade grunder till behandlingen som åsidosätter hans eller hennes 
intressen eller rättigheter och grundläggande friheter”.

(595) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 78. 
(596) EU-domstolen, C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mot 

Salvatore Manni, 9 mars 2017, punkterna 47 och 60.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
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Följden av en lyckad invändning är att den personuppgiftsansvarige inte längre får 
behandla uppgifterna i fråga. Behandling som utförts av den registrerades person-
uppgifter före invändningen förblir emellertid berättigad.

Rätten att göra invändningar mot behandling av uppgifter för 
direktmarknadsföring

I artikel 21.2 i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs en särskild rätt att 
göra invändningar mot att personuppgifter används för direktmarknadsföring, nå-
got som ytterligare förtydligar artikel 13 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation. En sådan rätt fastställs också i den uppdaterade konventionen 108, 
och även i Europarådets rekommendation om direktmarknadsföring (597). I den för-
klarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 klargörs att invändningar 
mot behandling av uppgifter för direktmarknadsföring bör leda till att personuppgif-
terna i fråga ovillkorligen raderas eller tas bort (598).

Den registrerade har rätt att när som helst och kostnadsfritt invända mot att hans 
eller hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring. Registrerade måste 
informeras om denna rättighet på ett tydligt sätt, åtskilt från all annan information.

Rätten att göra invändningar på automatisk väg

När personlig information används och behandlas för informationssamhällets tjäns-
ter, kan den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar mot att hans eller hen-
nes personuppgifter behandlas på automatisk väg.

Informationssamhällets tjänster definieras som tjänster som vanligtvis utförs 
mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en 
tjänstemottagare (599).

Personuppgiftsansvariga som erbjuder informationssamhällets tjänster måste ha 
lämpliga tekniska arrangemang och förfaranden för att säkerställa att rätten att göra 
invändningar på automatisk väg kan utövas ändamålsenligt (600). Detta kan t.ex. 
innefatta att spärra kakor på webbsidor eller stänga av spårningen av webbläsning.

(597) Europarådet, ministerkommittén (1985), Rekommendation Rec(85)20 till medlemsstaterna om skydd 
av personuppgifter som används för direktmarknadsföring, 25 oktober 1985, artikel 4.1.

(598) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 79.
(599) Direktiv 98/34/EG i dess lydelse enligt direktiv 98/48/EG om ett informationsförfarande beträffande 

tekniska standarder och föreskrifter, artikel 1.2.
(600) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 21.5.
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Rätten att göra invändningar mot behandling för vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål

Enligt EU-lagstiftningen bör vetenskaplig forskning ges en vid tolkning och t.ex. om-
fatta teknisk utveckling och demonstration, grundforskning, tillämpad forskning och 
privatfinansierad forskning (601). Historisk forskning innefattar också forskning för 
genealogiska ändamål, med beaktande av att förordningen inte bör gälla för avlidna 
personer (602). Med statistiska ändamål avses varje åtgärd som vidtas för den insam-
ling och behandling av personuppgifter som är nödvändig för statistiska undersök-
ningar eller för framställning av statistiska resultat (603). Återigen är en registrerad 
persons särskilda situation den rättsliga grunden när det gäller rätten att invända 
mot behandling av personuppgifter för forskningsändamål (604). Det enda undanta-
get är nödvändigheten av behandling för att utföra en uppgift av skäl som rör all-
mänintresset. Rätten till radering ska dock inte gälla när behandling är nödvändig 
(med eller utan skäl av allmänintresse) för vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål eller statistiska ändamål (605).

I den allmänna dataskyddsförordningen vägs kraven för vetenskaplig, statistisk eller 
historisk forskning och registrerades rättigheter mot de särskilda skyddsåtgärder-
na och undantagen i artikel 89. På så vis kan det i unionslagstiftningen eller med-
lemsstaternas lagstiftning föreskrivas undantag från rätten att göra invändningar, 
i den mån sådan rätt sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare 
att uppfylla forskningsändamålen, och sådana undantag krävs för att uppnå dessa 
ändamål.

I Europarådets lagstiftning fastställs i artikel 9.2 i den uppdaterade konventionen 
108 att begränsningar av registrerades rättigheter, däribland rätten att göra invänd-
ningar, kan föreskrivas i lag gällande uppgiftsbehandling för arkiveringsändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål när det inte finns någon igenkännlig risk för intrång i registrerades rättighe-
ter och grundläggande rättigheter.

(601) Se not 600, skäl 159.
(602) Se not 600, skäl 160.
(603) Se not 600, skäl 162.
(604) Se not 600, artikel 21.6.
(605) Se not 600, artikel 17.3 d.
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I den förklarande rapporten (punkt 41) erkänns emellertid också att registrerade bör 
få möjlighet att ge sitt samtycke endast till vissa forskningsområden eller delar av 
forskningsprojektet, i den mån det avsedda ändamålet möjliggör det, och invända 
ifall de uppfattar att behandlingen inkräktar alltför mycket på deras rättigheter och 
friheter utan en berättigad grund.

Med andra ord skulle sådan behandling därför som utgångspunkt ses som förenlig, 
förutsatt att det finns andra skyddsåtgärder och att verksamheterna i princip ute-
sluter att den erhållna informationen används för beslut eller åtgärder som gäller en 
viss enskild person.

6.1.7. Automatiserat individuellt beslutsfattande, 
inbegripet profilering

Automatiserade beslut är beslut som tas med personuppgifter som behandlas en-
bart på automatisk väg, utan någon personlig kontakt. Enligt EU-lagstiftningen får 
inte registrerade underställas automatiserade beslut som ger upphov till rättsver-
kan eller har liknande betydande konsekvenser. Om det är sannolikt att sådana 
beslut avsevärt påverkar enskilda personers liv, då de t.ex. gäller kreditvärdighet, 
e-rekrytering, arbetsprestation eller analys av uppförande eller pålitlighet, krävs 
särskilt skydd för att undvika negativa konsekvenser. Automatiserat beslutsfattande 
innefattar profilering, som utgörs av varje form av automatisk bedömning av ”vissa 
personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förut-
säga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, person-
liga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar” (606).

Exempel: Kreditupplysningsföretag som snabbt vill bedöma en framtida 
kunds kreditvärdighet samlar in vissa uppgifter, som t.ex. hur kunden har 
skött sina krediter och räkningar för tjänster, detaljerna om kundens tidigare 
adresser och även information från offentliga källor som röstlängden, of-
fentliga register (däribland domstolsdomar) eller uppgifter om konkurs och 
insolvens. Dessa personuppgifter matas därefter in i en värdeberäknings-
algoritm, som tar fram ett allmänt värde som representerar den potentiella 
kundens kreditvärdighet.

(606) Se not 600, skäl 71, artiklarna 4.4 och 22.
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Enligt artikel 29-gruppen är rätten att inte underställas beslut som enbart är grun-
dade på automatiserad behandling, och som kan leda till rättsliga följder för den re-
gistrerade eller avsevärt påverkar honom eller henne, lika med ett allmänt förbud 
och kräver inte att den registrerade på förhand försöker göra en invändning mot ett 
sådant beslut (607).

Enligt dataskyddsförordningen kan dock automatiserat beslutsfattande med rätts-
verkan eller som avsevärt påverkar enskilda personer vara godtagbart om det är 
nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige 
och den registrerade, eller om den registrerade gett uttryckligt samtycke. Automa-
tiserat beslutsfattande är också godtagbart om det är tillåtet enligt lag och om det 
finns lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berät-
tigade intressen (608).

I dataskyddsförordningen föreskrivs också att en av den personuppgiftsansvariges 
skyldigheter gällande information som ska ges när personuppgifter samlas in är att 
registrerade måste upplysas om att det förekommer automatiserat beslutsfattande, 
däribland profilering (609). Rätten att få tillgång till de personuppgifter som behand-
las av den personuppgiftsansvarige förblir opåverkad (610). I informationen ska det 
inte bara anges att profilering kommer att äga rum, utan det ska också finnas med 
meningsfull information om logiken bakom profileringen och behandlingens för-
utsedda följder för enskilda personer (611). Ett sjukförsäkringsbolag som använder 
automatiserat beslutsfattande för ansökningar bör exempelvis ge de registrerade 
allmän information om hur algoritmen fungerar och vilka faktorer den använder för 
att beräkna försäkringspremierna. När registrerade utövar sin ”rätt till tillgång” kan 
de på samma sätt begära information från den personuppgiftsansvarige om före-
komsten av automatiserat beslutsfattande och meningsfull information om logiken 
bakom (612).

Informationen som lämnas till registrerade är avsedd att åstadkomma öppenhet 
och göra det möjligt för registrerade att ge informerat samtycke, om så är fallet, 
eller erhålla personlig kontakt. Den personuppgiftsansvarige måste införa lämpliga 

(607) Artikel 29-gruppen, Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt 
förordning (EU) 2016/679, WP 251, 3 oktober 2017, s. 15.

(608) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 22.2.
(609) Se not 608, artikel 12.
(610) Se not 608, artikel 15.
(611) Se not 608, artikel 13.2 f. 
(612) Se not 608, artikel 15.1 h.

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47742
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47742
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åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intres-
sen. Detta innefattar som minst rätten att erhålla personlig kontakt från den person-
uppgiftsansvariges sida och möjligheten för den registrerade att uttrycka en åsikt 
och bestrida ett beslut som bygger på automatiserad behandling av hans eller hen-
nes personuppgifter (613).

Artikel 29-gruppen har gett ytterligare vägledning om hur automatiserat beslutsfat-
tande används enligt dataskyddsförordningen (614).

Enligt Europarådets lagstiftning har enskilda rätt att inte underställas ett beslut som 
väsentligt påverkar dem och som enbart bygger på automatiserad behandling utan 
hänsyn till deras uppfattning (615). Kravet på att ta hänsyn till den registrerades åsik-
ter när beslut baseras enbart på automatiserad behandling innebär att registrerade 
har rätt att överklaga sådana beslut, och ska kunna bestrida alla felaktigheter i de 
personuppgifter den personuppgiftsansvarige använder och ifrågasätta om den 
profil som tillämpas på dem är relevant (616). En enskild person kan dock inte utöva 
denna rättighet om det automatiserade beslutet är godkänt i en lag som den per-
sonuppgiftsansvarige är underställd och som också fastställer lämpliga åtgärder för 
att skydda den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen. Dess-
utom har registrerade rätt att på begäran få information om det resonemang som 
ligger till grund för uppgiftsbehandlingen (617). I den förklarande rapporten till den 
uppdaterade konventionen 108 ges exemplet kreditvärdering. Enskilda personer bör 
ha rätt att känna till inte bara själva beslutet om ett positivt eller negativt värde, 
utan även den logik som låg till grund för behandlingen av deras personuppgifter 
och orsakade detta beslut. ”Genom att förstå dessa aspekter kan man ändamålsen-
ligt verkställa andra nödvändiga skyddsåtgärder, som rätten att göra invändningar 
och rätten att klaga hos en behörig myndighet” (618).

Rekommendationen om profilering är inte bindande, men där anges villkoren för att 
samla in och behandla personuppgifter i samband med profilering (619). Där ingår be-

(613) Se not 608, artikel 22.3.
(614) Artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt 

förordning (EU) 2016/679, WP 251, 3 oktober 2017.
(615) Uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1 a.
(616) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 75. 
(617) Uppdaterade konventionen 108, artikel 9.1 c.
(618) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 77. 
(619) Europarådet, ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)13 till medlemsstaterna om skydd för 

enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i samband med profilering, artikel 5.5.

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47742
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47742
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
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stämmelser om behovet av att se till att behandlingen i samband med profilering är 
rättvis, laglig, proportionerlig och för specificerade och berättigade syften. Det finns 
även bestämmelser om vilken information personuppgiftsansvariga bör lämna till 
registrerade. Principen om uppgiftskvalitet – där de personuppgiftsansvariga måste 
vidta åtgärder för att korrigera felaktighetsfaktorer, begränsa de risker eller fel som 
profilering kan medföra och regelbundet bedöma kvaliteten på de uppgifter och al-
goritmer som används – finns också med i rekommendationen.

6.2. Rättsmedel, ansvarsskyldighet, 
sanktioner och ersättning

Viktiga punkter

• Enligt den uppdaterade konventionen 108 måste de fördragsslutande parterna i sin 
nationella lagstiftning fastställa lämpliga rättsmedel och sanktioner mot intrång i rätt-
en till dataskydd.

• I EU föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen rättsmedel för registrerade 
i händelse av överträdelser av deras rättigheter, och även sanktioner mot personupp-
giftsansvariga och personuppgiftsbiträden som inte följer bestämmelserna i förord-
ningen. Där föreskrivs också rätten till ersättning och ansvar.

• Registrerade har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet för påstådda över-
trädelser av förordningen, och även rätt till ett effektivt rättsmedel och till att få 
ersättning.

• När enskilda personer utövar sin rätt till ett effektivt rättsmedel kan de represen-
teras av ideella organisationer som är aktiva på dataskyddsområdet.

• Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ansvar för all mate-
riell och icke-materiell skada till följd av överträdelsen.

• Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att utdöma administrativa sanktionsavgif-
ter för överträdelser av förordningen upp till 20 000 000 euro eller, när det gäller 
ett företag, 4 procent av den totala globala årsomsättningen, beroende på vad 
som är högst.

• Registrerade kan ta överträdelser av dataskyddslagstiftningen till Europadomstolen, 
som en sista utväg och enligt vissa villkor.

• Vilken fysisk eller juridisk person som helst har rätt att inge ett klagomål mot alla be-
slut från Europeiska dataskyddsstyrelsen till EU-domstolen enligt de villkor som före-
skrivs i fördragen.
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Att anta rättsliga instrument är inte tillräckligt för att säkerställa skydd av person-
uppgifter inom Europa. För att göra europeiska dataskyddsregler effektiva är det 
nödvändigt att inrätta mekanismer som gör att enskilda personer kan motverka 
brott mot deras rättigheter och söka ersättning för all skada som åsamkats dem. Det 
är även viktigt att tillsynsmyndigheterna har befogenhet att utfärda sanktioner som 
är effektiva, avskräckande och proportionerliga mot överträdelsen i fråga.

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kan utövas av den person vars rättig-
heter står på spel; detta bör vara en registrerad. Dock kan även andra personer, 
som uppfyller de nödvändiga kraven enligt nationell lagstiftning, representera de 
registrerade i utövandet av deras rättigheter. Enligt flera länders lagstiftning mås-
te barn och personer med intellektuell funktionsnedsättning representeras av sina 
förmyndare (620). Enligt EU:s dataskyddslagstiftning kan en sammanslutning, vars 
lagliga syfte är att främja dataskyddsrättigheter, representera registrerade inför en 
tillsynsmyndighet eller en domstol (621).

6.2.1. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Enligt både Europarådets och EU:s lagstiftning har enskilda personer rätt att inge 
begäranden och klagomål till behörig tillsynsmyndighet om de anser att behandling-
en av deras personuppgifter inte utförs enligt lagen.

I den uppdaterade konventionen 108 erkänns de registrerades rätt att få bistånd av 
en tillsynsmyndighet med att utöva sina rättigheter enligt konventionen, oavsett na-
tionalitet eller bostadsort (622). En begäran om bistånd får bara avvisas under excep-
tionella omständigheter, och registrerade ska inte stå för kostnaderna och avgifterna 
för biståndet (623).

Liknande bestämmelser återfinns i EU:s rättssystem. Enligt den allmänna data-
skyddsförordningen krävs att tillsynsmyndigheterna vidtar åtgärder för att göra det 
lättare att inge klagomål, t.ex. skapa ett elektroniskt klagomålsformulär (624). Den 
registrerade kan inge klagomålet till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där 

(620) FRA (2015), Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter, Luxemburg, Publikationsbyrån, 
FRA (2013), Rättskapacitet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med 
psykiska funktionsnedsättningar, Luxemburg, Publikationsbyrån.

(621) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 80. 
(622) Uppdaterade konventionen 108, artikel 18. 
(623) Se not 622, artiklarna 16–17.
(624) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 57.2. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/legal-capacity-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health-problems
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/legal-capacity-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health-problems
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han eller hon har sin hemvist, sin arbetsplats eller där den påstådda överträdel-
sen ägde rum (625). Klagomål måste utredas och tillsynsmyndigheten måste infor-
mera den berörda personen om vad resultatet blir av förfarandena när klagomålet 
behandlas (626).

Potentiella överträdelser som begås av EU:s institutioner eller organ kan meddelas 
Europeiska datatillsynsmannen (627). Om något svar från Europeiska datatillsyns-
mannen inte har erhållits inom sex månader, innebär detta att klagomålet avslås. 
Överklaganden av Europeiska datatillsynsmannens beslut kan tas till EU-domstolen 
inom ramen för förordning (EG) nr 45/2001, där en skyldighet att följa dataskydds-
reglerna överförs till EU:s institutioner och organ.

Det måste finnas möjlighet att överklaga beslut från en nationell tillsynsmyn-
dighet till domstolarna. Detta gäller såväl den registrerade som personuppgifts-
ansvariga och personuppgiftsbiträden som har varit part i förfaranden vid en 
tillsynsmyndighet.

Exempel: I september 2017 bötfällde den spanska dataskyddsmyndigheten 
Facebook för att ha brutit mot flera dataskyddsföreskrifter. Tillsynsmyndighe-
ten kritiserade det sociala nätverket för att ha samlat in, lagrat och behandlat 
personuppgifter, däribland särskilda kategorier av personuppgifter, för an-
nonseringsändamål och utan att ha erhållit registrerades samtycke. Beslutet 
byggde på en utredning som utförts på tillsynsmyndighetens eget initiativ.

6.2.2. Rätt till ett effektivt rättsmedel
Utöver rätten att klaga inför tillsynsmyndigheten måste enskilda personer ha rätt 
till ett effektivt rättsmedel och till att dra sitt ärende inför domstol. Rätten till ett 
rättsmedel finns tydligt med i den europeiska rättstraditionen, och är erkänd som en 
grundläggande rättighet, både enligt artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och artikel 13 i Europakonventionen (628).

(625) Se not 624, artikel 77.1.
(626) Se not 624, artikel 77.2. 
(627) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 

enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). 

(628) Se exempelvis Europadomstolen, Karabeyoğlu mot Turkiet, nr 30083/10, 7 juni 2016, Europadomstolen, 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu mot Turkiet, nr 27473/06, 18 juli 2017.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163455
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175464
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I EU-rätten är betydelsen av att registrerade förses med effektiva rättsmedel om 
deras rättigheter överträds något som framgår tydligt både i bestämmelserna i da-
taskyddsförordningen – där det fastställs en rätt till effektivt rättsmedel mot tillsyns-
myndigheter, personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden – och i EU-dom-
stolens rättspraxis.

Exempel: I målet Schrems (629) förklarade EU-domstolen att safe harbour-be-
slutet om adekvat skyddsnivå var ogiltigt. Genom det beslutet tilläts inter-
nationella dataöverföringar från EU till organisationer i USA som var själv-
certifierade enligt safe harbour-systemet. EU-domstolen ansåg att safe 
harbour-systemet hade flera brister, som äventyrade EU-medborgarnas 
grundläggande rätt till skydd för privatlivet, skydd för personuppgifter och 
rätt till ett effektivt rättsmedel.

Beträffande överträdelsen av rättigheterna till privatliv och dataskydd beto-
nade EU-domstolen att den amerikanska lagstiftningen tillät vissa offentliga 
myndigheter att få tillgång till de personuppgifter som överförts från med-
lemsstaterna till USA och behandla dem på ett sätt som var oförenligt med de 
ursprungliga ändamålen för överföringen och gick bortom vad som var strikt 
nödvändigt och proportionerligt för att skydda den nationella säkerheten. 
Beträffande rätten till ett effektivt rättsmedel noterade domstolen att de 
registrerade inte hade några förvaltningsrättsliga rättsmedel eller rättsmedel 
inför domstol för att få tillgång till uppgifterna om dem och få dem rättade 
eller raderade, i förekommande fall. EU-domstolen drog slutsatsen att lag-
stiftning, som inte föreskriver någon möjlighet alls att använda rättsmedel 
för att få tillgång till, rätta eller radera sina personuppgifter, ”respekterar 
inte det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till effektivt dom-
stolsskydd, vilken är stadfäst i artikel 47 i stadgan”. Domstolen betonade 
att möjligheten till domstolsprövning i syfte att säkerställa iakttagandet av 
unionsrätten är en grundförutsättning för en rättsstat.

Enskilda personer, personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som 
vill överklaga ett rättsligt bindande beslut från en tillsynsmyndighet kan väcka 
talan inför en domstol (630). Begreppet ”beslut” ska tolkas brett och omfatta 

(629) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015. 

(630) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 78. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
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tillsynsmyndigheternas utövande av utrednings-, sanktionerings- och godkännan-
debefogenheter samt beslut om att avvisa eller avslå ett klagomål. Åtgärder som 
inte är rättsligt bindande, t.ex. yttranden eller råd som ges av tillsynsmyndigheten, 
kan emellertid inte utgöra sakfråga i en talan vid domstol (631). Talan måste väck-
as vid domstolarna i den medlemsstat där den berörda tillsynsmyndigheten är 
inrättad (632).

I fall då en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde åsidosätter en 
registrerad persons rättigheter, har registrerade rätt att inge klagomål till en dom-
stol (633). Vid förfaranden som inleds mot en personuppgiftsansvarig eller ett per-
sonuppgiftsbiträde är det särskilt viktigt att enskilda personer får möjlighet att välja 
var de ska väcka talan. De kan välja att göra detta antingen i den medlemsstat där 
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad, eller i den 
medlemsstat där de berörda registrerade har sin hemvist (634). Den andra möjlighe-
ten gör det avsevärt lättare för enskilda att utöva sina rättigheter, då den gör att de 
kan väcka talan i den stat där de är bosatta och i en bekant jurisdiktion. Om platsen 
för förfaranden mot personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden begrän-
sas till den medlemsstat där dessa är etablerade, skulle det kunna avskräcka regist-
rerade som bor i andra medlemsstater från att väcka talan, då det skulle medföra 
resekostnader och andra merkostnader, och förfarandena kan bli på ett annat språk 
i en annan jurisdiktion. Det enda undantaget gäller fall där personuppgiftsansvari-
ga eller personuppgiftsbiträden är offentliga myndigheter som utför behandlingen 
inom ramen för sina offentliga befogenheter. I detta fall är det bara domstolarna 
i den stat där den berörda offentliga myndigheten finns som har behörighet att prö-
va en talan (635).

I de flesta fall blir mål gällande dataskyddsregler avgjorda i domstolarna i medlems-
staterna, men vissa mål kan tas till EU-domstolen. Den första möjligheten är när en 
registrerad, en personuppgiftsansvarig, ett personuppgiftsbiträde eller en tillsyns-
myndighet vill väcka talan för att upphäva ett beslut från Europeiska dataskyddssty-
relsen. Talan är dock underställd villkoren i artikel 263 i EUF-fördraget, vilket innebär 
att dessa enskilda personer och organ, för att talan ska vara tillåtlig, måste uppvisa 
att styrelsens beslut direkt och personligen berör dem.

(631) Se not 630, skäl 143. 
(632) Se not 630, artikel 78.3. 
(633) Se not 630, artikel 79. 
(634) Se not 630, artikel 79.2. 
(635) Se not 630.
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Det andra scenariot gäller fall där EU:s institutioner eller organ olagligen behandlar 
personuppgifter. I fall där EU-institutionerna åsidosätter dataskyddslagstiftningen 
kan registrerade väcka talan direkt vid EU:s tribunal (tribunalen är en del av EU-dom-
stolen). Tribunalen har i första instans ansvar för klagomål gällande överträdelser av 
EU-lagstiftningen som begås av EU-institutionerna. Klagomål mot Europeiska data-
tillsynsmannen, som är en EU-institution, kan därför även dras inför tribunalen (636).

Exempel: I målet Bavarian Lager (637) begärde företaget av Europeiska kom-
missionen tillgång till det fullständiga protokollet från ett möte som hållits 
av kommissionen och som sades ha gällt rättsliga frågor som var relevanta 
för företaget. Kommissionen avvisade företagets begäran om tillgång för att 
det åsidosatte dataskyddsintressen (638). I enlighet med artikel 32 i EU-insti-
tutionernas dataskyddsförordning lämnade Bavarian Lager in ett klagomål 
till förstainstansrätten (föregångaren till tribunalen) gällande detta beslut. 
I sitt beslut (mål T-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd mot Europeiska kom-
missionen) upphävde förstainstansrätten kommissionens beslut att avvisa 
begäran om tillgång till handlingarna. Europeiska kommissionen överklagade 
detta beslut till EU-domstolen.

EU-domstolen (i stora avdelningen) upphävde förstainstansrättens dom och 
bekräftade kommissionens avvisande av begäran om tillgång till det fullstän-
diga mötesprotokollet, för att skydda personuppgifterna för personerna vid 
mötet. EU-domstolen ansåg att kommissionen gjort rätt i att vägra lämna ut 
den informationen, med tanke på att deltagarna inte hade gett sitt samtycke 
till att deras personuppgifter lämnades ut. Dessutom hade inte Bavarian 
Lager påvisat nödvändigheten av att få tillgång till denna information.

Slutligen kan registrerade, tillsynsmyndigheter, personuppgiftsansvariga eller per-
sonuppgiftsbiträden under nationella förfaranden uppmana den nationella domsto-
len att begära klargörande från EU-domstolen om hur akter från EU:s institutioner, 
organ, myndigheter eller byråer ska tolkas och gälla. Sådana klargöranden kallas för 
förhandsavgöranden. Det är inte ett direkt rättsmedel för den klagande, men genom 

(636) Förordning (EG) nr 45/2001, artikel 32.3. 
(637) EU-domstolen, C-28/08 P, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd (stora avdelningen), 

2010.
(638) För en analys av argumentationen, se Europeiska datatillsynsmannen (2011), Allmänhetens tillgång 

till handlingar som innehåller personuppgifter efter Bavarian Lager-domen, Bryssel, Europeiska 
datatillsynsmannen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0028&from=EN
http://www.secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf
http://www.secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf
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det kan de nationella domstolarna förvissa sig om att de tillämpar den korrekta tolk-
ningen av EU-lagstiftningen. Det är genom denna mekanism med förhandsavgö-
randen som viktiga mål – t.ex. Digital Rights Ireland och Kärntner Landesregierung 
m.fl. (639) samt Schrems (640) – som i hög grad påverkat utvecklingen av EU:s data-
skyddslagstiftning, har kunnat nå EU-domstolen.

Exempel: Digital Rights Ireland och Kärntner Landesregierung m.fl. (641) var 
ett förenat mål som inlämnades av Irlands högsta domstol och Österrikes 
författningsdomstol gällande hur direktiv 2006/24/EG (datalagringsdirek-
tivet) överensstämde med EU:s dataskyddslagstiftning. Den österrikiska 
författningsdomstolen lämnade in frågor till EU-domstolen gällande giltig-
heten av artiklarna 3–9 i direktiv 2006/24/EG mot bakgrund av artiklarna 7, 
9 och 11 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det rörde sig 
om huruvida vissa bestämmelser i den österrikiska federala lagstiftningen 
om telekommunikationer, som införlivade datalagringsdirektivet, var oför-
enliga med aspekter i det f.d. dataskyddsdirektivet och EU-institutionernas 
dataskyddsförordning.

I målet Kärntner Landesregierung m.fl. vidhöll Michael Seitlinger, en av de 
klagande i förfarandet mot författningsdomstolen, att han använde tele-
fon, internet och e-post både i arbetssyfte och i sitt privatliv. Följaktligen 
passerade den information han skickade och tog emot genom offentliga 
telekommunikationsnät. Enligt den österrikiska telekommunikationslagen 
från 2003 var hans telekommunikationsleverantör rättsligt skyldig att sam-
la in och lagra uppgifter om hans användning av nätet. Seitlinger ansåg 
att denna insamling och lagring av hans personuppgifter var onödig för de 
tekniska ändamålen att skicka och ta emot information via nätet. Inte heller 
var det nödvändigt i faktureringssyfte att samla in och lagra uppgifterna. 
Seitlinger menade att han inte hade samtyckt till denna användning av hans 
personuppgifter, som enbart samlades in och lagrades med anledning av 
den österrikiska telekommunikationslagen från 2003.

(639) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014.

(640) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015. 

(641) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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Seitlinger väckte därför talan vid den österrikiska författningsdomstolen, där 
han påstod att de lagstadgade skyldigheterna för hans telekommunikations-
leverantör utgjorde en kränkning av hans grundläggande rättigheter enligt 
artikel 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Med tanke på att 
den österrikiska lagstiftningen var ett genomförande av EU-rätten (dåvaran-
de datalagringsdirektivet), hänsköt den österrikiska författningsdomstolen 
saken till EU-domstolen för att den skulle avgöra om direktivet var förenligt 
med rätten till privatliv och skydd av personuppgifter enligt EU-stadgan om 
de grundläggande rättigheterna.

EU-domstolens stora avdelning avgjorde målet, med resultatet att EU:s data-
lagringsdirektiv upphävdes. EU-domstolen fann att direktivet medförde ett 
synnerligen allvarligt ingrepp i de grundläggande rättigheterna till privatliv 
och skydd av personuppgifter, utan att detta ingrepp var begränsat till vad 
som var absolut nödvändigt. Direktivet hade ett berättigat mål, då det gjor-
de det möjligt för nationella myndigheter att få ytterligare möjligheter att 
utreda och väcka åtal för allvarliga brott och därför var ett värdefullt verktyg 
för brottsutredningar. EU-domstolen konstaterade dock att begränsningar 
av grundläggande rättigheter endast bör gälla om det är strikt nödvändigt 
och bör åtföljas av tydliga och precisa bestämmelser gällande räckvidden, 
tillsammans med skyddsåtgärder för enskilda.

Enligt EU-domstolen klarade inte direktivet denna nödvändighetsprövning. 
För det första fastställdes inte tydliga och precisa bestämmelser i direktivet 
för att begränsa ingreppets räckvidd. I stället för att kräva en anknytning 
mellan de lagrade uppgifterna och allvarlig brottslighet, så gällde direkti-
vet för alla metadata hos alla användare av alla elektroniska kommunika-
tionsmedel. Det utgjorde därför ett ingrepp i rättigheterna till privatliv och 
skydd av personuppgifter för i stort sett hela EU:s befolkning, vilket kunde 
anses oproportionerligt. Det innehöll inte bestämmelser för att begränsa 
vilka personer som var behöriga att få tillgång till personuppgifterna, och 
denna tillgång var inte heller underställd formella villkor som t.ex. krav på 
godkännande från en administrativ myndighet eller domstol före tillgången. 
Slutligen fastställdes i direktivet inga tydliga garantier för skyddet av lagrade 
uppgifter. Det säkerställde därför inte ändamålsenligt skydd av uppgifter-
na mot risken för missbruk och mot olaglig tillgång till och användning av 
uppgifterna (642).

(642) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014, punkt 69.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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I princip måste EU-domstolen svara på hänskjutna frågor och kan inte vägra ge ett 
förhandsavgörande av skälet att svaret varken skulle vara relevant eller komma i tid 
jämfört med det ursprungliga målet. Den kan emellertid ge avslag om frågan inte 
ligger inom dess behörighetsområde (643). EU-domstolen avger endast ett beslut om 
beståndsdelarna i den begäran som hänskjuts för ett förhandsavgörande, men den 
nationella domstolen är fortfarande behörig att avgöra det ursprungliga målet (644).

Enligt Europarådets lagstiftning måste de fördragsslutande parterna upprätta 
lämpliga rättsmedel och prövningsförfaranden utanför domstol för överträdelser 
av bestämmelserna i den uppdaterade konventionen 108 (645). Dessutom kan på-
ståenden om att en fördragsslutande part i Europakonventionen har begått över-
trädelser av rätten till skydd av personuppgifter, i strid med artikel 8 i Europakon-
ventionen, tas till Europadomstolen när alla tillgängliga inhemska rättsmedel har 
uttömts. Ett påstående om överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen inför 
Europadomstolen måste även uppfylla andra tillåtlighetskriterier (artiklarna 34–35 
i Europakonventionen) (646).

Även om ansökningar till Europadomstolen bara kan riktas mot fördragsslutande 
parter, kan de också indirekt behandla privata parters handlingar eller underlåtelser, 
så länge en fördragsslutande part inte har fullgjort sina positiva skyldigheter enligt 
Europakonventionen och inte har tillhandahållit tillräckligt skydd mot kränkningar av 
rättigheterna till skydd av personuppgifter i sin nationella lagstiftning.

Exempel: I målet K.U. mot Finland (647) hävdade den klagande, en minderårig, 
att en annons av sexuell art hade lagts upp om honom på en dejtingsajt på 
internet. Identiteten på den person som hade lagt upp informationen av-
slöjades inte av tjänsteleverantören på grund av skyldigheten till sekretess 
enligt finländsk lagstiftning. Den klagande hävdade att den finländska lagen 
inte gav tillräckligt skydd mot när en privatperson begår sådana handling-
ar som att lägga ut komprometterande uppgifter om någon på internet. 
Europadomstolen ansåg att staterna inte bara var tvungna att avstå från 

(643) EU-domstolen, C-244/80, Pasquale Foglia mot Mariella Novello (nr 2), 16 december 1981, EU-
domstolen, C-467/04, brottmålet mot Gasparini m.fl., 28 september 2006. 

(644) EU-domstolen, C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union mot 
Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti (stora avdelningen), 11 december 2007, punkt 85.

(645) Uppdaterade konventionen 108, artikel 12. 
(646) Europakonventionen, artiklarna 34–37.
(647) Europadomstolen, K.U. mot Finland, nr 2872/02, 2 december 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1525679533561&uri=CELEX:61980CJ0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62005CA0438
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62005CA0438
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964
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godtyckligt ingripande i enskildas privatliv, utan att de också kan omfattas av 
positiva skyldigheter som innefattar ”att införa åtgärder i syfte att garantera 
respekten för privatlivet, till och med inom ramen för fysiska personers för-
hållanden gentemot varandra”. I den klagandes fall krävdes för ett praktiskt 
och effektivt skydd att faktiska åtgärder skulle vidtas för att identifiera och 
åtala förövaren. Detta skydd erbjöds emellertid inte av staten och domstolen 
drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

Exempel: I målet Köpke mot Tyskland (648) hade den klagande misstänkts 
för stöld på sin arbetsplats och utsattes därför för hemlig videoövervak-
ning. Europadomstolen drog slutsatsen att inget tydde på att de nationella 
myndigheterna hade underlåtit att uppnå en korrekt balans inom utrymmet 
för skönsmässig bedömning mellan den klagandes rätt till respekt för sitt 
privatliv, enligt artikel 8, och både hennes arbetsgivares intressen av att 
skydda sina egendomsrättigheter och det offentliga intresset av korrekt 
rättskipning. Ansökan förklarades därför otillåtlig.

Om Europadomstolen konstaterar att en fördragsslutande part har kränkt någon av 
de rättigheter som skyddas av Europakonventionen, så är denna fördragsslutande 
part skyldig att verkställa Europadomstolens dom (artikel 46 i Europakonventionen). 
Verkställandeåtgärderna måste först sätta stopp för kränkningen och så långt det är 
möjligt gottgöra dess negativa konsekvenser för den klagande. Verkställandet av 
domar kan också kräva allmänna åtgärder för att förebygga kränkningar av samma 
slag som domstolen påträffade, antingen genom ändringar av lagstiftningen, rätts-
praxis eller andra åtgärder.

När Europadomstolen konstaterar en kränkning av Europakonventionen, föreskrivs 
det i artikel 41 i Europakonventionen att den kan tillerkänna den klagande ”skälig 
gottgörelse” på den fördragsslutande partens bekostnad.

Rätt att ge mandat till ett organ, en organisation eller en 
sammanslutning som drivs utan vinstsyfte

Den allmänna dataskyddsförordningen gör det möjligt för enskilda personer som 
inger ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller väcker talan inför domstol att 
ge mandat åt ett organ, en organisation eller en sammanslutning som drivs utan 

(648) Europadomstolen, Köpke mot Tyskland (dec.), nr 420/07, 5 oktober 2010.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536
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vinstsyfte att representera dem (649). Dessa icke-vinstdrivande enheter måste ha 
stadgeenliga mål inom det allmänna intresseområdet och vara aktiva på området 
dataskydd. De får inge klagomålet eller utöva rätten till rättsmedel på den registre-
rades vägnar. Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att – i enlighet med na-
tionell lagstiftning – avgöra om ett organ kan inge klagomål på registrerades vägnar 
utan att ha fått mandat av dessa registrerade.

Genom denna representationsrätt kan enskilda personer utnyttja dessa icke-vinst-
drivande enheters sakkunskaper och organisatoriska och ekonomiska kapacitet, vil-
ket gör det mycket lättare för enskilda att utöva sina rättigheter. Enligt dataskydds-
förordningen tillåts dessa organ att väcka kollektiv talan på flera olika registrerades 
vägnar. Detta är också till nytta för rättssystemets funktion och effektivitet, då lik-
nande anspråk grupperas och utreds tillsammans.

6.2.3. Ansvar och rätt till ersättning
Rätten till ett effektivt rättsmedel måste innebära att enskilda personer blir bemyn-
digade att begära ersättning för skador de drabbats av till följd av att deras person-
uppgifter behandlats på ett sätt som överträder gällande lagstiftning. Personupp-
giftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens ansvar för olaglig behandling erkänns 
uttryckligen i den allmänna dataskyddsförordningen (650). Förordningen ger enskilda 
personer rätt att få ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personupp-
giftsbiträdet för både materiella och icke-materiella skador, samtidigt som det står 
i dess inledande skäl att ”begreppet skada bör tolkas brett mot bakgrund av dom-
stolens rättspraxis på ett sätt som fullt ut återspeglar denna förordnings mål” (651). 
Personuppgiftsansvariga har ansvar och kan krävas på ersättning om de inte fullgör 
sina skyldigheter enligt förordningen. Personuppgiftsbiträden ska endast ansvara 
för skada som uppkommit till följd av behandlingen om de inte har fullgjort de skyl-
digheter i förordningen som specifikt riktar sig till personuppgiftsbiträden eller age-
rat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar. Om 
en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde har betalat full ersättning, 
föreskrivs i dataskyddsförordningen att de kan återkräva – från de andra personupp-
giftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som deltog i samma behandling – den 
del av ersättningen som motsvarar deras grad av ansvar för skadan (652). Samtidigt 

(649) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 80. 
(650) Se not 649, artikel 82. 
(651) Se not 649, artikel 146. 
(652) Se not 649, artikel 82.2 och 82.5.
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görs undantag från ansvaret mycket återhållsamt och kräver bevis på att den per-
sonuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet inte på något sätt har ansvar för 
händelsen som gav upphov till skadan.

Ersättningen måste vara ”full och effektiv” i förhållande till den skada som lidits. 
När skadan orsakats av flera olika personuppgiftsansvarigas och personuppgifts-
biträdens behandling, måste varje personuppgiftsansvarig och personuppgifts-
biträde hållas ansvarig för hela skadan. Denna regel syftar till att säkerställa än-
damålsenlig ersättning för registrerade och till att personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden som ägnar sig åt behandling har en samordnad inställning 
till efterlevnaden.

Exempel: Registrerade är inte tvungna att väcka talan och begära ersättning 
från alla enheter som är ansvariga för skadan, då detta kan medföra dyra 
och långdragna förfaranden. Det räcker att väcka talan mot en av de gemen-
samt personuppgiftsansvariga, som då kan hållas ansvarig för hela skadan. 
I sådana fall har en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 
som betalar skadeståndet rätt att därefter erhålla det betalade beloppet från 
de andra enheterna som deltog i behandlingen och är ansvariga för över-
trädelsen, för deras del av ansvaret för skadan. Dessa förfaranden mellan 
de olika gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena 
äger rum efter att den registrerade har fått ersättning, och den registrerade 
deltar inte i dem.

Enligt Europarådets rättsliga ram, artikel 12 i den uppdaterade konventionen 108, 
krävs att de fördragsslutande parterna fastställer lämpliga rättsmedel för överträ-
delser av den nationella lagstiftning som genomför kraven i konventionen. Den 
förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 visar att åtgärderna 
måste innefatta möjligheten att juridiskt överklaga ett beslut eller en praxis, samti-
digt som prövningsförfaranden utanför domstol också måste göras tillgängliga (653). 
De former och olika regler som gäller för att få tillgång till dessa rättsmedel, och vil-
ket förfarande som ska följas, fastställs av varje fördragsslutande part. Fördragsslu-
tande parter och nationella domstolar bör också överväga bestämmelser om eko-
nomisk ersättning för materiella och icke-materiella skador till följd av behandlingen, 
och även möjligheten att tillåta kollektiv talan (654).

(653) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 100. 
(654) Se not 653. 
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6.2.4. Sanktioner
I Europarådets lagstiftning föreskrivs i artikel 12 i den uppdaterade konventionen 
108 att varje fördragsslutande part måste fastställa lämpliga sanktioner och rätts-
medel vid överträdelser av de nationella lagbestämmelser som verkställer grund-
principerna för dataskydd i konvention 108. I konventionen fastställs eller åläggs 
inte någon särskild uppsättning sanktioner. Tvärtom visar den tydligt att varje för-
dragsslutande part efter eget godtycke kan fastställa karaktären på rättsliga eller 
icke-rättsliga sanktioner, som kan vara straffrättsliga, administrativa eller civilrättsli-
ga. I den förklarande rapporten till den uppdaterade konventionen 108 föreskrivs att 
sanktionerna ska vara ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande (655). För-
dragsslutande parter måste respektera denna princip när de bestämmer karaktären 
och allvarlighetsgraden på de sanktioner som finns i deras inhemska rättsordning.

I EU-lagstiftningen, artikel 83 i dataskyddsförordningen, ges medlemsstaternas till-
synsmyndigheter befogenhet att påföra administrativa sanktionsavgifter för över-
trädelser av förordningen. Nivån på sanktionsavgifterna, och de omständigheter 
som de nationella myndigheterna ska ta i beaktande när de beslutar om en sank-
tionsavgift ska påföras, samt de totala maxtaken för sanktionsavgiften, föreskrivs 
också i artikel 83. Sanktionsordningen blir på så sätt harmoniserad i hela EU.

Dataskyddsförordningen följer ett nivåuppdelat arbetssätt med sanktionsavgifterna. 
Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att utdöma administrativa sanktionsavgif-
ter för överträdelser av förordningen upp till 20 000 000 euro eller, när det gäller 
ett företag, 4 procent av dess totala globala årsomsättning, beroende på vad som 
är högst. Överträdelser som kan ge upphov till sanktionsavgifter på den nivån är 
brott mot de grundläggande principerna för behandling och villkoren för samtycke 
samt brott mot registrerades rättigheter och förordningens bestämmelser om över-
föring av personuppgifter till mottagare i tredjeländer. För andra överträdelser kan 
tillsynsmyndigheterna påföra sanktionsavgifter på upp till 10 000 000 euro eller, för 
företag, två procent av dess totala globala årsomsättning, beroende på vad som är 
högst.

När tillsynsmyndigheterna avgör typen av sanktionsavgift som ska påföras och på 
vilken nivå, måste de ta hänsyn till ett antal faktorer (656). De måste t.ex. ta ved-
erbörlig hänsyn till överträdelsens karaktär, hur allvarlig den var och hur länge 
den varade, vilka kategorier av personuppgifter som berördes och om den var av 

(655) Se not 653.
(656) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 83.2.



261

De registrerades rättigheter och dessas genomförande

uppsåtligt eller försumligt slag. När en personuppgiftsansvarig eller ett personupp-
giftsbiträde har vidtagit åtgärder för att minska skadan som de registrerade drab-
bats av, ska det också tas i beaktande. Andra viktiga faktorer som kan vägleda till-
synsmyndigheterna i deras beslut är graden av samarbete med tillsynsmyndigheten 
efter överträdelsen, och på vilket sätt tillsynsmyndigheten fick reda på överträdel-
sen (t.ex. om den rapporterades av den enhet som ansvarade för behandlingen eller 
av en registrerad vars rättigheter kränktes) (657).

Förutom möjligheten att utfärda administrativa sanktionsavgifter har tillsynsmyn-
digheterna också ett stort antal övriga korrigerande befogenheter till sitt förfo-
gande. Tillsynsmyndigheternas så kallade ”korrigerande” befogenheter fastställs 
i artikel 58 i dataskyddsförordningen. De varierar från att utfärda förelägganden, 
varningar och reprimander till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, 
till att införa tillfälliga eller rentav permanenta förbud mot behandling.

Genom EU-institutionernas särskilda dataskyddsförordning kan sanktioner mot 
överträdelser av EU-lagstiftningen från EU:s institutioners eller organs sida ta formen 
av disciplinära åtgärder. I artikel 49 i den förordningen anges det att ”om en tjänste-
man eller annan anställd vid Europeiska gemenskaperna inte uppfyller de förpliktel-
ser som åligger dem enligt denna förordning, avsiktligt eller på grund av försumlig-
het, skall denne bli föremål för disciplinära åtgärder […]”.

(657) Artikel 29-gruppen (2017), Riktlinjer för tillämpning och fastställande av administrativa 
sanktionsavgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679, WP 253, 3 oktober 2017.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47889
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47889




263

EU Frågor som täcks Europarådet
Överföring av personuppgifter
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 44

Begrepp Uppdaterade 
konventionen 
108, artikel 14.1 
och 14.2

Fritt flöde av personuppgifter
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 1.3 och skäl 170

Mellan EU-medlemsstaterna

Mellan de fördragsslutande 
parterna till konvention 108

Uppdaterade 
konventionen 
108, artikel 14.1

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 45
C-362/14, Maximillian 
Schrems mot Data Protection 
Commissioner (stora 
avdelningen), 2015

Beslut om adekvat skyddsnivå/
tredjeländer eller internationella 

organisationer med rimliga 
skyddsnivåer

Uppdaterade 
konventionen 
108, 
artikel 14.2

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 46.1 och 46.2

Lämpliga skyddsåtgärder, 
däribland verkställbara 

rättigheter och rättsmedel för 
registrerade, som ges genom 

standardavtalsklausuler, 
bindande företagsbestämmelser, 

uppförandekoder och 
certifieringsmekanismer

Uppdaterade 
konventionen 
108, 
artikel 14.2, 
14.3, 14.5 och 
14.6

Internationell överföring 
och internationella flöden 
av personuppgifter

7 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605014
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EU Frågor som täcks Europarådet
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 46.3

Underställt godkännande från den 
behöriga tillsynsmyndigheten: 

avtalsklausuler och bestämmelser 
som ingår i administrativa 
överenskommelser mellan 

offentliga myndigheter
Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 46.5

Befintliga tillstånd grundade på 
direktiv 95/46/EG

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 47

Bindande företagsbestämmelser

Allmänna 
dataskyddsförordningen, 
artikel 49

Undantag för särskilda situationer Uppdaterade 
konventionen 
108, artikel 14.4

Exempel:
Avtal om passageraruppgifter 
mellan EU och USA
Avtal mellan EU och USA om Swift

Internationella avtal Uppdaterade 
konventionen 
108, 
artikel 14.3 a

I EU-lagstiftningen föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen ett fritt flöde 
av uppgifter inom EU. Den innehåller dock särskilda krav när det gäller överföring 
av personuppgifter till tredjeländer utanför EU och till internationella organisationer. 
I förordningen erkänns betydelsen av sådan överföring, i synnerhet mot bakgrund 
av internationell handel och samarbete, men där erkänns också den ökade risken 
för personuppgifter. Förordningen syftar därför till att personuppgifter som överförs 
till tredjeländer ska ha samma skyddsnivå som de åtnjuter i EU (658). Även i Euro-
parådets lagstiftning erkänns betydelsen av att genomföra regler för gränsöverskri-
dande uppgiftsflöden, baserade på fritt flöde mellan parter och särskilda krav för 
överföringar till icke-parter.

7.1. Typ av överföring av personuppgifter

Viktiga punkter

• I EU:s och Europarådets lagstiftning finns regler om överföring av personuppgifter till 
mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer.

• Genom att säkerställa skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter när uppgifter 
överförs utanför EU kan det skydd som ges av EU-lagstiftningen följa med personupp-
gifter som har sitt ursprung i EU.

(658) Allmänna dataskyddsförordningen, skälen 101 och 116. 



265

Internationell överföring och internationella flöden av personuppgifter

I Europarådets lagstiftning beskrivs gränsöverskridande uppgiftsflöden som över-
föring av personuppgifter till mottagare som är underställda en utländsk jurisdik-
tion (659). Gränsöverskridande uppgiftsflöden till en mottagare som inte är under-
ställd en fördragsslutande parts jurisdiktion tillåts endast om det finns en lämplig 
skyddsnivå (660).

EU-lagstiftningen reglerar överföring av ”personuppgifter som är under behand-
ling eller är avsedda att behandlas efter det att de överförts till ett tredjeland el-
ler en internationell organisation […]” (661). Sådana uppgiftsflöden är endast tillåt-
na om de överensstämmer med de regler som fastställs i kapitel V i den allmänna 
dataskyddsförordningen.

Gränsöverskridande flöden av personuppgifter tillåts till en mottagare som är un-
derställd jurisdiktionen hos en fördragsslutande part respektive medlemsstat enligt 
Europarådets eller EU:s lagstiftning. Båda rättssystemen tillåter också att uppgifter 
överförs till ett land som inte är fördragsslutande part eller medlemsstat, förutsatt 
att vissa villkor är uppfyllda.

7.2. Fri rörlighet/fritt flöde för 
personuppgifter mellan medlemsstater 
eller fördragsslutande parter

Viktiga punkter

• Flödet av personuppgifter genom EU, liksom överföring av personuppgifter bland för-
dragsslutande parter i den uppdaterade konventionen 108, måste vara utan begräns-
ningar. Men eftersom alla fördragsslutande parter i den uppdaterade konventionen 
108 inte är medlemsstater i EU, är det inte möjligt med överföringar från en EU-med-
lemsstat till ett tredjeland som är fördragsslutande part till konvention 108, såvida inte 
landet uppfyller villkoren som fastställs i dataskyddsförordningen.

Enligt Europarådets lagstiftning måste det finnas ett fritt flöde av personuppgifter 
mellan de fördragsslutande parterna i den uppdaterade konventionen 108. Överfö-
ringen kan dock förbjudas om det finns en ”verklig och allvarlig risk att överföringen 
till en annan part skulle leda till att villkoren i konventionen kringgås” eller om en 

(659) Förklarande rapport till den uppdaterade konventionen 108, punkt 102.
(660) Uppdaterade konventionen 108, artikel 14.2.
(661) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 44.



266

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

part måste göra detta genom ”harmoniserade skyddsregler som delas av de stater 
som tillhör en regional internationell organisation” (662).

Enligt EU-lagstiftningen får den fria rörligheten för personuppgifter mellan EU-med-
lemsstaterna varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska 
personer med avseende på behandlingen av personuppgifter (663). Området för fritt 
flöde av uppgifter har utökats genom avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet (EES) (664), där även Island, Liechtenstein och Norge förs in på den inre 
marknaden.

Exempel: Om en filial till en internationell koncern av företag som är etable-
rad i flera av EU:s medlemsstater, däribland Slovenien och Frankrike, överför 
personuppgifter från Slovenien till Frankrike får dessa flöden av person-
uppgifter inte begränsas eller förbjudas av slovensk nationell lagstiftning.

Om samma slovenska filial däremot vill överföra samma personuppgifter 
till moderbolaget i Malaysia, så måste den slovenska uppgiftsutföraren ta 
hänsyn till reglerna i kapitel V i dataskyddsförordningen. Dessa regler är 
avsedda att skydda personuppgifterna för registrerade som är underställda 
EU:s jurisdiktion.

Enligt EU-lagstiftningen är flöden av personuppgifter till medlemsstater i EES för än-
damål som har att göra med att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder underställda direktiv (EU) 2016/680 (665). Detta sä-
kerställer också att behöriga myndigheters utbyte av personuppgifter inom unionen 
inte är begränsat eller förbjudet av dataskyddsskäl. Enligt Europarådets lagstiftning 
ingår behandling av alla personuppgifter (däribland det gränsöverskridande flödet 
med andra parter till konvention 108) utan undantag grundade på ändamål eller 

(662) Uppdaterade konventionen 108, artikel 14.1.
(663) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 1.3.
(664) Rådets och kommissionens beslut 94/2/EKSG, EG av den 13 december 1993 om ingående av 

protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet mellan Europeiska 
gemenskaperna, deras medlemsstater och Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet 
Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike (EGT L 1, 3.1.1994, 
s. 571).

(665) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=SV
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verksamhetsområden, i tillämpningsområdet för konvention 108, även om undan-
tag får göras av de fördragsslutande parterna. Samtliga medlemmar i EES är också 
parter i konvention 108.

7.3. Överföring av personuppgifter till 
tredjeländer/icke-parter eller till 
internationella organisationer

Viktiga punkter

• Både Europarådet och EU tillåter överföring av personuppgifter till tredjeländer eller 
internationella organisationer, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda för att skydda 
personuppgifter.

• Enligt Europarådets lagstiftning kan en lämplig skyddsnivå åstadkommas av sta-
tens lagstiftning eller en internationell organisation eller genom att det finns lämp-
liga standarder.

• Enligt EU-lagstiftningen får överföringar äga rum om tredjelandet säkerställer en 
lämplig skyddsnivå eller om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbi-
trädet tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder, däribland verkställbara rättigheter 
och rättsmedel för den registrerade, genom sådana medel som standarddata-
skyddsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.

• Både i Europarådets och EU:s lagstiftning föreskrivs undantagsklausuler som möjlig-
gör överföring av personuppgifter under särskilda omständigheter, även när det var-
ken finns en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder.

Både Europarådets och EU:s lagstiftning tillåter uppgiftsflöden till tredjeländer eller 
till internationella organisationer, men de har olika villkor. Varje uppsättning villkor 
tar hänsyn till respektive organisations olika struktur och ändamål.

I EU-lagstiftningen finns det i princip två sätt att tillåta överföring av personupp-
gifter till tredjeländer eller till internationella organisationer. Överföring av person-
uppgifter kan äga rum grundat på antingen ett beslut om adekvat skyddsnivå från 
Europeiska kommissionen (666), eller, om ett sådant beslut saknas, att den person-
uppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet tillhandahåller lämpliga 

(666) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 45.
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skyddsåtgärder, däribland verkställbara rättigheter och rättsmedel för den registre-
rade (667). Om antingen beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder 
saknas, finns ett antal undantag tillgängliga.

Enligt Europarådets lagstiftning är dock fri överföring av uppgifter till icke-parter till 
konventionen bara tillåten grundat på

• lagstiftningen för den staten eller internationella organisationen, däribland gäl-
lande internationella fördrag eller avtal som garanterar lämpliga skyddsåtgärder,

• tillfälliga eller godkända standardiserade skyddsåtgärder som tillhandahålls ge-
nom juridiskt bindande och verkställbara instrument som antas och genomförs 
av de personer som deltar i överföringen och den fortsatta behandlingen (668).

På samma sätt som i EU-lagstiftningen finns ett antal undantag tillgängliga om data-
skyddet inte är på lämplig nivå.

7.3.1. Överföring på grundval av ett beslut om 
adekvat skyddsnivå

I EU-lagstiftningen föreskrivs det fria flödet av personuppgifter till tredjeländer med 
adekvat dataskyddsnivå i artikel 45 i dataskyddsförordningen. EU-domstolen har 
klargjort att begreppet ”adekvat skyddsnivå” kräver att tredjelandet säkerställer 
skydd för grundläggande rättigheter och friheter på en nivå som är ”väsentligen lik-
värdig” (669) med vad som garanteras av lagstiftningen i EU. Samtidigt kan de medel 
som ett tredjeland använder sig av för att säkerställa en sådan skyddsnivå skilja sig 
från dem som används inom EU, och standarden för adekvat skydd kräver inte åter-
givning av EU:s regler punkt för punkt (670).

Kommissionen bedömer nivån på dataskyddet i andra länder genom att granska 
deras nationella lagstiftning och tillämpliga internationella skyldigheter. Hänsyn ska 
också tas till om ett land deltar i multilaterala eller regionala system, i synnerhet 

(667) Se not 666, artikel 46.
(668) Uppdaterade konventionen 108, artikel 14.3 a och b.
(669) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 

6 oktober 2015, punkt 96.
(670) Se not 669, punkt 74. Se även Europeiska kommissionen (2017), Meddelande från kommissionen 

till Europaparlamentet och rådet – ”Utbyte och skydd av personuppgifter i en globaliserad värld”, 
COM(2017)7 final, 10.1.2017, s. 6.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
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gällande skydd av personuppgifter. Om kommissionen konstaterar att tredjelandet 
eller den internationella organisationen säkerställer en adekvat skyddsnivå, kan den 
utfärda ett bindande beslut om adekvat skyddsnivå (671). Trots detta har EU-dom-
stolen slagit fast att nationella tillsynsmyndigheter fortfarande har befogenhet att 
utreda anspråk gällande skydd av personuppgifter som har överförts till ett tred-
jeland som av kommissionen har bedömts säkerställa en adekvat skyddsnivå, när 
personen hävdar att de lagar och rutiner som gäller i tredjelandet inte säkerställer 
en adekvat skyddsnivå (672).

Kommissionen kan också bedöma om skyddsnivån är adekvat i ett territorium inom 
ett tredjeland, eller avgränsa sig till särskilda sektorer, vilket exempelvis var fallet 
för Kanadas privata kommersiella lagstiftning (673). Det görs också bedömning av 
adekvat skyddsnivå för överföringar som bygger på avtal mellan EU och tredjelän-
der. Dessa beslut gäller uteslutande en enskild typ av uppgiftsöverföring, t.ex. ett 
flygbolags överföring av passagerarlistor till utländska gränskontrollmyndigheter när 
bolaget flyger från EU till vissa destinationer utomlands (se avsnitt 7.3.4).

Beslut om adekvat skyddsnivå ska kontinuerligt övervakas. Kommissionen ser re-
gelbundet över sådana beslut för att följa upp sådan utveckling som kan påverka 
deras status. Om kommissionen konstaterar att tredjelandet eller den internationella 
organisationen inte längre uppfyller de villkor som motiverar beslutet om adekvat 
skyddsnivå, kan den ändra, dra in eller tillfälligt upphäva beslutet. Kommissionen 
kan också inleda förhandlingar med det berörda tredjelandet eller den berörda inter-
nationella organisationen för att åtgärda problemet bakom beslutet.

Beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av kommissionen utifrån di-
rektiv 95/46/EG fortsätter att gälla tills de ändras, ersätts eller upphävs ge-
nom ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med reglerna i artikel 45 
i dataskyddsförordningen.

Enligt kommissionen ger hittills Andorra, Argentina, Kanada (kommersiella organi-
sationer som omfattas av den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och 
skydd för personuppgifter, PIPEDA), Färöarna, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, 

(671) En kontinuerligt uppdaterad förteckning över länder som har ansetts ha ett adekvat skydd finns på 
hemsidan för Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för rättsliga frågor.

(672) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015, punkterna 63 och 65–66.

(673) Europeiska kommissionen (2002), Beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den 
kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (EGT L 2, 4.1.2002, s. 13).

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362


270

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

Nya Zeeland, Schweiz och Uruguay adekvat skydd. När det gäller överföringar till 
USA antog kommissionen år 2000 ett beslut om adekvat skyddsnivå där överföring 
tilläts till företag som självcertifierade sitt skydd av personuppgifter överförda från 
EU och sin efterlevnad av de så kallade ”safe harbour-principerna” (674). EU-domsto-
len ogiltigförklarade detta beslut 2015 och ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå 
antogs i juli 2016, varpå företag kunde ansluta från och med den 1 augusti 2016.

Exempel: Målet Schrems (675) rörde Maximillian Schrems, en österrikisk 
medborgare som hade använt Facebook i flera år. En del av eller samtliga 
de uppgifter som Schrems lämnat till Facebook överfördes från Facebooks 
irländska dotterbolag till servrar i USA, där de behandlades. Schrems ingav 
ett klagomål till den irländska dataskyddsmyndigheten och ansåg, med tanke 
på de avslöjanden som den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden 
gjort om den amerikanska underrättelsetjänstens övervakningsverksamhet, 
att den amerikanska rätten och rutinerna inte ger tillräckligt skydd för de 
uppgifter som överförs till landet. Den irländska myndigheten avslog kla-
gomålet, av skälet att kommissionen i sitt beslut av den 26 juli 2000 ansåg 
att USA enligt ”safe harbour-systemet” säkerställer en adekvat skyddsnivå 
för de personuppgifter som överförs. Målet togs till Irlands högsta domstol, 
som hänsköt det till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

EU-domstolen beslutade att kommissionens beslut om safe harbour-ramens 
adekvata skydd var ogiltigt. Domstolen konstaterade först att beslutet tillät 
att tillämpningen av safe harbour-principerna kunde begränsas grundat på 
krav gällande nationell säkerhet, allmänintresse eller rättsefterlevnad eller 
grundat på inhemsk amerikansk lagstiftning. Beslutet möjliggjorde därför 
intrång i de grundläggande rättigheterna för de personer vars personupp-
gifter överfördes eller kunde överföras till USA (676). Domstolen noterade 
vidare att beslutet inte innehöll några slutsatser om huruvida det fanns regler 
i USA avsedda att begränsa sådant ingrepp, och inte heller om huruvida det 
fanns något effektivt rättsligt skydd mot sådant ingrepp (677). EU-domstolen 

(674) Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe 
Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium 
utfärdat (EGT L 215, 25.8.2000, s. 7). Beslutet ogiltigförklarades av EU-domstolen i målet C-632/14, 
Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen).

(675) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015.

(676) Se not 675, punkt 84.
(677) Se not 675, punkterna 88–89.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0520&from=sv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
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betonade att den skyddsnivå för grundläggande rättigheter och friheter som 
garanteras inom EU kräver att lagstiftning som gör ingrepp i artiklarna 7 
och 8 omfattar tydliga och precisa bestämmelser som reglerar räckvidden 
och tillämpligheten av en åtgärd och innehåller minimikrav, undantag och 
begränsningar gällande skyddet av personuppgifter (678). Med tanke på att 
det inte slogs fast i kommissionens beslut att USA faktiskt säkerställer en 
sådan skyddsnivå genom sin inhemska lagstiftning eller sina internationella 
åtaganden, drog EU-domstolen slutsatsen att beslutet inte uppfyllde kraven 
i det aktuella överföringsvillkoret och därför var ogiltigt (679).

USA:s skyddsnivå var därför inte ”väsentligen likvärdig” med de grundläg-
gande rättigheter och friheter som garanteras av EU (680). EU-domstolen 
hävdade att artiklar i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna hade 
överträtts. För det första kränktes det väsentliga innehållet i artikel 7, då 
den amerikanska lagstiftningen tillät myndigheterna ”generell åtkomst till 
innehållet i elektroniska kommunikationer”. För det andra överträddes även 
det väsentliga innehållet i artikel 47, eftersom lagstiftningen inte gav enskilda 
personer rättsmedel gällande tillgång till personuppgifter eller till att rätta 
eller radera personuppgifter. Med tanke på att safe harbour-systemet stred 
mot artiklarna ovan, behandlades slutligen inte länge personuppgifter på 
ett lagligt sätt, vilket ledde till en överträdelse av artikel 8.

Efter att EU-domstolen hade ogiltigförklarat safe harbour-systemet kom kommis-
sionen och USA överens om en ny ram: skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. 
Den 12 juli 2016 antog kommissionen ett beslut om att USA säkerställer en adekvat 
skyddsnivå för personuppgifter som överförs från unionen till organisationer i USA 
enligt skölden för skydd av privatlivet (681).

(678) Se not 675, punkterna 91–92.
(679) Se not 675, punkterna 96–97.
(680) Se not 675, punkterna 73–74 och 96.
(681) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd 
av privatlivet i EU och Förenta staterna (EUT L 207, 1.8.2016, s. 1). Artikel 29-gruppen välkomnade 
de förbättringar som skölden för skydd av privatlivet medförde jämfört med safe harbour-beslutet, 
och lovordade kommissionen och de amerikanska myndigheterna för att i den slutliga versionen av 
dokumenten för skölden för skydd av privatlivet ha tagit hänsyn till de orosmoment som lyftes fram 
i gruppens yttrande WP-238 om förslaget till beslut om huruvida skölden för skydd av privatlivet ger ett 
adekvat skydd. Trots detta framhävde artikel 29-gruppen ett antal kvarstående orosmoment. För fler 
detaljer, se artikel 29-gruppen, Yttrande 01/2016 om förslaget till beslut om huruvida ett adekvat skydd 
säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna, antaget den 13 april 2016, 
16/EN WP 238.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_207_R_0001
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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På samma sätt som safe harbour-systemet har ramen för skölden för skydd av 
privatlivet som syfte att skydda personuppgifter som överförs från EU till USA för 
kommersiella ändamål (682). Amerikanska företag kan frivilligt självcertifiera att de 
är anslutna till skölden för skydd av privatlivet genom att förbinda sig att uppfylla 
ramens dataskyddsstandarder. De behöriga amerikanska myndigheterna övervakar 
och kontrollerar att de certifierade företagen följer dessa standarder.

I synnerhet ombesörjs följande genom systemet med skölden för skydd av 
privatlivet:

• Dataskyddsskyldigheter för företag som tar emot personuppgifter från EU.

• Skydd och upprättelse för enskilda personer, i synnerhet inrättandet av en me-
kanism med en ombudsperson, som är oberoende av USA:s underrättelsetjäns-
ter och hanterar klagomål från enskilda som anser att deras personuppgifter har 
använts på ett olagligt sätt av de amerikanska myndigheterna på området för 
nationell säkerhet.

• En årlig gemensam översyn för att övervaka ramens genomförande (683), den 
första ägde rum i september 2017 (684).

Den amerikanska regeringen har gjort skriftliga åtaganden och försäkringar som 
åtföljer beslutet om skölden för skydd av privatlivet. Där finns begränsningar och 
skyddsåtgärder för den amerikanska regeringens tillgång till personuppgifter för än-
damål som gäller brottsbekämpning och nationell säkerhet.

7.3.2. Överföring som omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder

Både i EU-lagstiftningen och Europarådets lagstiftning erkänns att lämpliga skydd-
såtgärder mellan den personuppgiftsansvarige som överför uppgifter, och motta-
garen i tredjelandet eller den internationella organisationen, är ett möjligt sätt att 
säkerställa en tillräcklig dataskyddsnivå för mottagaren.

(682) För mer information, se faktabladet om skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna.
(683) För mer information, se Europeiska kommissionens webbsida om skölden för skydd av privatlivet i EU 

och Förenta staterna.
(684) Europeiska kommissionen, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den första 

årliga översynen av skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och dess funktion, COM(2017) 611 
final, 18.10.2017. Se även artikel 29-gruppen, EU – U.S. Privacy Shield – First annual Joint Review, 
antagen den 28 november 2017, 17/EN WP 255.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47798
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47798
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605619
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Enligt EU-lagstiftningen är överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller till 
en internationell organisation tillåten om den personuppgiftsansvarige eller person-
uppgiftsbiträdet tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder och verkställbara rättig-
heter, och om det finns effektiva rättsmedel tillgängliga för registrerade (685). För-
teckningen över godtagbara ”lämpliga skyddsåtgärder” föreskrivs uttryckligen i EU:s 
dataskyddslagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder kan fastställas genom

• ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndighe-
ter eller organ,

• bindande företagsbestämmelser,

• standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas antingen av Europeiska 
kommissionen eller av en tillsynsmyndighet,

• uppförandekoder,

• certifieringsmekanismer (686).

Anpassade avtalsklausuler mellan den personuppgiftsansvarige eller personupp-
giftsbiträdet i EU och mottagaren av uppgifterna i ett tredjeland är andra metoder 
för att åstadkomma lämpliga skyddsåtgärder. Sådana avtalsklausuler behöver dock 
godkännas av den behöriga tillsynsmyndigheten innan det går att förlita sig på dem 
som ett verktyg för att överföra personuppgifter. På samma sätt kan offentliga 
myndigheter använda sig av dataskyddsbestämmelser som ingår i deras adminis-
trativa överenskommelser, förutsatt att tillsynsmyndigheten har godkänt detta (687).

Enligt Europarådets lagstiftning tillåts uppgiftsflöden till en stat eller internationell 
organisation som inte är part i den uppdaterade konventionen 108, förutsatt att en 
lämplig skyddsnivå säkras. Detta kan uppnås genom

• lagstiftningen för staten eller den internationella organisationen, eller

• tillfälliga eller standardiserade skyddsåtgärder i ett rättsligt bindande 
dokument (688).

(685) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 46.
(686) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 46.1 c, d, 46.2 a, b, e, f och 47.
(687) Se not 686, artikel 46.3.
(688) Uppdaterade konventionen 108, artikel 14.3 b.
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Överföring enligt avtalsklausuler

Både i Europarådets lagstiftning och EU-lagstiftningen erkänns avtalsklausuler mel-
lan den personuppgiftsansvarige som överför uppgifter och mottagaren i tredjelan-
det som en möjlig metod för att ge mottagaren skydd för personuppgifter på en 
tillräcklig nivå (689).

På EU-nivå har kommissionen med hjälp av artikel 29-gruppen tagit fram standar-
diserade dataskyddsbestämmelser som officiellt certifierats genom ett kommis-
sionsbeslut som bevis på adekvat dataskydd (690). Eftersom kommissionsbeslut är 
bindande i sin helhet i medlemsstaterna, måste de nationella myndigheter som 
utövar tillsyn överr dataöverföringar erkänna dessa standardavtalsklausuler i sina 
förfaranden (691). Om den personuppgiftsansvarige som överför uppgifter och mot-
tagaren i tredjelandet godkänner och undertecknar dessa klausuler, ska detta kunna 
ge tillsynsmyndigheten tillräckligt bevis för att adekvata skyddsåtgärder har vidta-
gits. Men i målet Schrems ansåg EU-domstolen att kommissionen inte har befogen-
het att begränsa de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter att kontrollera 
överföringen av personuppgifter till ett tredjeland som varit föremål för kommissi-
onsbeslut om adekvat skyddsnivå (692). De nationella tillsynsmyndigheterna är alltså 
inte förhindrade att utöva sina befogenheter, inklusive befogenheten att förbjuda 
eller tillfälligt förbjuda överföring av personuppgifter när överföringen utförs i strid 
mot EU:s lagstiftning eller nationell dataskyddslagstiftning, t.ex. när den som överför 
uppgifterna inte respekterar standardavtalsklausulerna (693).

Att det finns standardiserade dataskyddsbestämmelser i EU:s rättsliga ram behöver 
inte hindra personuppgiftsansvariga från att formulera egna specifika avtalsklausu-
ler, så länge tillsynsmyndigheten har godkänt dessa (694). De måste emellertid sä-
kerställa samma skyddsnivå som ges av de standardiserade dataskyddsbestämmel-
serna. När tillsynsmyndigheterna godkänner specialanpassade klausuler måste de 

(689) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 46.3, uppdaterade konventionen 108, artikel 14.3 b.
(690) Se not 689, artikel 46.2 b och 46.5.
(691) Se not 689, artikel 46.2 c, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 288. 
(692) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 

6 oktober 2015, punkterna 96–98 och 102–105.
(693) För att ta hänsyn till EU-domstolens hållning i målet Schrems ändrade kommissionen sitt beslut om 

standardavtalsklausuler. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2297 av den 16 december 
2016 om ändring av beslut 2001/497/EG och 2010/87/EU rörande standardavtalsklausuler för 
överföring av personuppgifter till tredjeländer och till registerförare etablerade i tredjeländer i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 100).

(694) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 46.3 a.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2297&from=EN
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tillämpa mekanismen för enhetlighet, för att säkerställa en enhetlig reglering i hela 
EU (695). Detta innebär att den behöriga tillsynsmyndigheten måste översända sitt 
förslag till beslut om klausulerna till Europeiska dataskyddsstyrelsen. Dataskydds-
styrelsen utfärdar ett yttrande i frågan, och tillsynsmyndigheten måste ta största 
möjliga hänsyn till det när den går vidare med sitt beslut. Om den inte tänker föl-
ja dataskyddsstyrelsens yttrande, aktiveras tvistlösningsmekanismen inom data-
skyddsstyrelsen och styrelsen antar ett bindande beslut (696).

De viktigaste delarna i en standardavtalsklausul är följande:

• En klausul om tredje parts-förmånstagare som gör att registrerade kan utöva av-
talsenliga rättigheter även om de inte är part i avtalet.

• Att mottagaren eller införaren av uppgifter godkänner att underställas den upp-
giftsutförande personuppgiftsansvariges nationella tillsynsmyndighet och/eller 
domstolar i händelse av tvist.

Det finns nu två uppsättningar standardavtal tillgängliga för överföringar mellan 
personuppgiftsansvariga, som den personuppgiftsansvarige som överför uppgifter 
kan välja mellan (697). För överföringar från personuppgiftsansvarig till personupp-
giftsbiträde finns det bara en uppsättning standardavtalsklausuler (698). Dessa stan-
dardavtalsklausuler är just nu emellertid föremål för rättsliga förfaranden.

(695) Se not 694, artiklarna 63 och artikel 64.1 e.
(696) Se not 694, artiklarna 64 och 65. 
(697) Uppsättning I finns i bilagan till Europeiska kommissionen (2001), kommissionens beslut 2001/497/EG 

av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land 
enligt direktiv 95/46/EG (EGT L 181, 4.7.2001, s. 19); uppsättning II finns i bilagan till Europeiska 
kommissionen (2004), kommissionens beslut 2004/915/EG av den 27 december 2004 om ändring av 
beslut 2001/497/EG om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land (EUT 
L 385, 29.12.2004, s. 74).

(698) Europeiska kommissionen (2010), kommissionens beslut 2010/87/EU av den 5 februari 2010 om 
standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (EUT L 39, 12.2.2010, s. 5). Vid 
tidpunkten då utkastet till denna handbok utarbetades var användningen av standardavtalsklausuler 
som grund för överföring av personuppgifter till USA föremål för rättsliga förfaranden vid Irlands högsta 
domstol.
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Exempel: Efter att EU-domstolen ogiltigförklarat safe harbour-beslutet (699) 
kunde inte längre överföring av personuppgifter till USA baseras på det-
ta beslut om adekvat skyddsnivå. Medan förhandlingarna pågick med de 
amerikanska myndigheterna, och i väntan på att ett nytt beslut om adekvat 
skyddsnivå skulle antas (vilket det till slut gjorde den 12 juli 2016) (700), kunde 
överföring bara utföras med annan rättslig grund, såsom standardavtals-
klausuler eller bindande företagsbestämmelser. Åtskilliga företag, däribland 
Facebook Ireland (som målet som ledde till safe harbour-beslutets ogiltigför-
klarande var riktat mot), gick över till standardavtalsklausuler för att fortsätta 
sina uppgiftsöverföringar mellan EU och USA.

Maximillian Schrems lämnade in ett klagomål till den irländska tillsynsmyn-
digheten och begärda att den tillfälligt skulle förbjuda överföring av upp-
gifter till USA grundat på standardavtalsklausuler. Huvudsakligen hävdade 
han att det, när hans personuppgifter överfördes från Facebooks irländska 
dotterbolag till Facebook Inc. och till servrar i USA, inte fanns någon garanti 
för att de skulle skyddas. Facebook Inc. följer amerikansk lagstiftning som 
skulle kunna förpliktiga företaget att överlämna personuppgifter till USA:s 
brottsbekämpande myndigheter, och det finns inga rättsmedel tillgängliga 
för att europeiska enskilda personer ska kunna bestrida denna praxis (701). Av 
dessa anledningar drog EU-domstolen slutsatsen att safe harbour-beslutet 
var ogiltigt, och även om domstolens dom var begränsad till att granska 
det beslutet, ansåg den klagande att de frågor som väckts är lika relevanta 
när överföringen är grundad på avtalsklausuler. I skrivande stund höll målet 
på att granskas vid den irländska högsta domstolen. Den klagande avser 
uppenbarligen att ta målet till EU-domstolen, där hans syfte är att bestrida 
att kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt. Som be-
skrivits i kapitel 5 har bara EU-domstolen befogenhet att ogiltigförklara ett 
EU-instrument.

(699) EU-domstolen, C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora avdelningen), 
6 oktober 2015.

(700) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av 
privatlivet i EU och Förenta staterna (EUT L 207, 1.8.2016, s. 1). 

(701) För mer information, se den reviderade anmälan mot Facebook Ireland Ltd som Maximillian Schrems 
ingav till den irländska dataskyddskommissionären den 1 december 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
http://www.europe-v-facebook.org/comp_fb_ie.pdf


277

Internationell överföring och internationella flöden av personuppgifter

Överföring enligt bindande företagsbestämmelser

EU-lagstiftningen tillåter också överföring av personuppgifter enligt bindande före-
tagsbestämmelser som äger rum inom samma koncern eller grupp av företag som 
deltar i gemensam ekonomisk verksamhet (702). Innan det går att använda sig av 
bindande företagsbestämmelser som ett verktyg för överföring av personuppgifter, 
behöver den behöriga tillsynsmyndigheten godkänna dem, i enlighet med mekanis-
men för enhetlighet.

För att godkännas behöver bindande företagsbestämmelser vara rättsligt bindande, 
omfatta samtliga nödvändiga dataskyddsprinciper och gälla – eller verkställas av – 
alla delar i gruppen/koncernen. De måste innehålla uttryckliga bestämmelser om 
de registrerades lagstadgade rättigheter, innehålla alla väsentliga dataskyddsprin-
ciper och följa vissa formella krav, med en beskrivning av företagets struktur, över-
föringen och hur dataskyddsprinciperna kommer att tillämpas. Detta innefattar att 
lämna sådan information till registrerade personer. Bindande företagsbestämmelser 
måste bl.a. innehålla uppgift om registrerades rättigheter och villkor för ansvaret vid 
eventuella brott mot reglerna (703). När bindande företagsbestämmelser godkänns, 
aktiveras mekanismen för enhetlighet för tillsynsmyndigheternas samarbete (som 
beskrivs i kapitel 5).

Inom ramen för mekanismen för enhetlighet granskar den ansvariga tillsynsmyndig-
heten de föreslagna bindande företagsbestämmelserna, antar ett utkast till beslut 
och meddelar det till Europeiska dataskyddsstyrelsen. Styrelsen utfärdar ett yttran-
de i frågan, och den ansvariga tillsynsmyndigheten kan formellt godkänna de bin-
dande företagsbestämmelserna samtidigt som de tar ”största möjliga hänsyn” till 
styrelsens yttrande. Detta yttrande är inte rättsligt bindande, men om tillsynsmyn-
digheten avser att avvika från yttrandet, aktiveras tvistlösningsmekanismen och 
styrelsen måste anta ett rättsligt bindande beslut med två tredjedels majoritet av 
sina ledamöter (704).

I Europarådets lagstiftning innefattar de tillfälliga eller standardiserade skydd-
såtgärder som ingår i ett rättsligt bindande dokument (705) även bindande 
företagsbestämmelser.

(702) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 47.
(703) För en mer detaljerad beskrivning, se allmänna dataskyddsförordningen, artikel 47.
(704) Se not 703, artiklarna 57.1 s, 58.1 j, 64.1 f, 65.1 och 65.2. 
(705) Uppdaterade konventionen 108, artikel 14.3 b.
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7.3.3. Undantag för särskilda situationer
Enligt EU-lagstiftningen kan överföring av personuppgifter till ett tredjeland vara 
berättigad, även när det saknas ett beslut om adekvat skyddsnivå eller skyddsåt-
gärder som standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser, under 
någon av följande omständigheter:

• Den registrerade samtycker uttryckligen till att uppgifterna får överföras.

• Den registrerade ingår – eller avser att ingå – en avtalsförbindelse där det är nöd-
vändigt med överföring av uppgifter utomlands.

• För att ingå ett avtal mellan en personuppgiftsansvarig och en tredje part i den 
registrerades intresse.

• Av viktiga skäl som rör allmänintresset.

• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

• För att skydda den registrerades grundläggande intressen.

• För att överföra uppgifter från offentliga register (detta är ett exempel på all-
mänhetens faktiska intresse av att få tillgång till information i offentliga 
register) (706).

När inget av dessa villkor gäller, och när överföringen inte kan grundas på ett be-
slut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, får överföring äga rum 
endast när den inte är återkommande, gäller ett begränsat antal registrerade och 
är nödvändig för den personuppgiftsansvariges tvingande berättigade intressen, 
förutsatt att den registrerades rättigheter inte väger tyngre (707). I dessa fall behö-
ver den personuppgiftsansvarige bedöma omständigheterna kring överföringen och 
vidta skyddsåtgärder. Den måste också informera tillsynsmyndigheten och de berör-
da registrerade om både överföringen och det berättigade intresset som motiverar 
den.

Att undantag är en sista utväg för lagliga överföringar (708) (som bara ska använ-
das i brist på beslut om adekvat skyddsnivå och om inga andra skyddsåtgärder har 

(706) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 49.
(707) Se not 706.
(708) Se not 706, artikel 49.1.
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vidtagits) understryker hur exceptionella de är, och detta betonas i skälen till data-
skyddsförordningen (709). Undantag accepteras därför som en möjlighet ”under vissa 
omständigheter” grundat på samtycke, och ”när överföringen är tillfällig och nöd-
vändig” med hänsyn till ett avtal eller rättsligt anspråk.

Enligt riktlinjer från artikel 29-gruppen måste dessutom användandet av undantag 
för särskilda situationer vara exceptionellt, bygga på individuella fall och inte ske för 
massiva eller återkommande överföringar (710). Europeiska datatillsynsmannen un-
derströk också att undantag som används som rättslig grund för överföringar enligt 
förordning (EG) nr 45/2001 har en exceptionell karaktär, och noterade att denna lös-
ning bör användas ”i begränsade fall” och ”för tillfällig överföring” (711).

Exempel: Ett företag för globala distributionssystem (GDS), med huvudkontor 
i USA, tillhandahåller onlinebokningssystem för många olika flygbolag, ho-
tell och kryssningsföretag världen över, och behandlar uppgifter om tiotals 
miljoner personer i EU. För överföringen av uppgifter till sina servrar i USA 
använder GDS-företaget som rättslig grund för överföring ett undantag, 
nämligen nödvändigheten att ingå ett avtal. Man anför alltså inte några 
ytterligare skyddsåtgärder för de personuppgifter som har sitt ursprung 
i Europa, överförs till USA och sedan distribueras vidare till hotell över hela 
världen (vilket innebär att det inte heller finns skyddsåtgärder för vidareö-
verföring). GDS-företaget följer inte dataskyddsförordningens krav för laglig 
internationell uppgiftsöverföring, eftersom det använder sig av ett undantag 
som rättslig grund för massiv överföring.

Om ett beslut om adekvat skyddsnivå saknas är EU eller dess medlemsstater be-
myndigade att, med hänsyn till viktiga allmänintressen, sätta gränser för överföring 
av särskilda kategorier av personuppgifter till ett tredjeland, trots att andra villkor 
för sådan överföring är uppfyllda. Dessa gränser måste uppfattas som exceptionella, 
och medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om de aktuella villkoren (712).

(709) Se not 706.
(710) Artikel 29-gruppen (2005), Arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995, WP 114, Bryssel, 25 november 2005. 
(711) Europeiska datatillsynsmannen, The transfer of personal data to third countries and international 

organisations by EU institutions and bodies, ståndpunktsdokument, Bryssel, 14 juli 2014, s. 15.
(712) Se allmänna dataskyddsförordningen, artikel 49.5.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-07-14_transfer_third_countries_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-07-14_transfer_third_countries_en.pdf
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Europarådets lagstiftning tillåter uppgiftsflöden till territorier som inte har lämpligt 
dataskydd i fall där

• den registrerade har lämnat sitt samtycke,

• den registrerades intressen kräver sådan överföring,

• det finns faktiska berättigade intressen, i synnerhet viktiga allmänintressen, fö-
reskrivna i lag,

• det utgör en nödvändig och proportionerlig åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle (713).

7.3.4. Överföring enligt internationella avtal
EU kan ingå internationella avtal med tredjeländer som reglerar överföringen av 
personuppgifter för särskilda ändamål. Dessa avtal måste innehålla lämpliga skydd-
såtgärder för att säkerställa att personuppgifterna för personerna i fråga skyddas. 
Den allmänna dataskyddsförordningen påverkar inte dessa internationella avtal (714).

Medlemsstaterna kan också ingå internationella avtal med tredjeländer eller in-
ternationella organisationer som ger skydd på lämplig nivå för enskildas grundläg-
gande rättigheter och friheter, så länge dessa avtal inte påverkar tillämpningen av 
dataskyddsförordningen.

En liknande regel finns i artikel 12.3 a i den uppdaterade konventionen 108.

Exempel på internationella avtal som innefattar överföring av personuppgifter är 
avtalen om passageraruppgifter.

Passageraruppgiftssamlingar

Passageraruppgifter från passageraruppgiftssamlingar – som också kallas PNR-upp-
gifter – samlas in av flygbolag under flygbokningsprocessen och innefattar bl.a. 
namn, adress, kreditkortsuppgifter och platsnummer för flygpassagerare. Flygbola-
gen samlar också in denna information för sina egna kommersiella ändamål. EU har 

(713) Uppdaterade konventionen 108, artikel 14.4.
(714) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 102.
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ingått avtal med vissa tredjeländer (Australien, Kanada och USA) för överföring av 
passageraruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott el-
ler allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Dessutom antog unionen 2016 direktiv 
(EU) 2016/861 – känt som PNR-direktivet (715). Detta direktiv ger en rättslig ram för 
EU-medlemsstaternas överföring av passageraruppgifter till behöriga myndigheter 
i andra tredjeländer, för att på samma sätt förebygga, förhindra, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Överföring av passageraruppgifter till 
myndigheter i tredjeländer görs från fall till fall och är underställd en enskild bedöm-
ning av om överföringen är nödvändig för de ändamål som anges i direktivet, och 
en förutsättning är också att grundläggande rättigheter respekteras.

När det gäller PNR-avtal mellan EU och tredjeländer har det ifrågasatts om de är 
förenliga med de grundläggande rättigheterna till privatliv och skydd för person-
uppgifter som ingår i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. När EU ef-
ter förhandlingar med Kanada skrev på ett avtal om överföring och behandling 
av PNR-uppgifter 2014, beslutade Europaparlamentet att hänskjuta ärendet till 
EU-domstolen så den kunde bedöma om avtalet var lagligt enligt EU-lagstiftningen, 
i synnerhet artiklarna 7 och 8 i stadgan.

Exempel: I sitt yttrande om PNR-avtalet mellan EU och Kanada (716) ansåg 
EU-domstolen att det planerade avtalet i sin aktuella form var oförenligt med 
de grundläggande rättigheter som erkänns i stadgan, och därför inte kunde 
ingås. Eftersom det innefattade behandling av personuppgifter utgjorde det 
ett intrång i rätten till skydd av personuppgifter som skyddas enligt artikel 8 
i stadgan. Samtidigt utgjorde det också en begränsning av rätten till respekt 
för privatlivet, som är stadfäst i artikel 7, med tanke på att passagerarupp-
gifter som helhet kan komma att aggregeras och analyseras på ett sätt som 
avslöjar resvanor, förhållanden mellan olika personer, information om deras 
ekonomiska situation, kostvanor och hälsosituation, vilket därmed inkräktar 
på deras privatliv.

Det ingrepp i de grundläggande rättigheterna som det planerade avta-
let medförde hade ett mål av allmänt intresse, nämligen allmän säkerhet 
och kampen mot terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet. 

(715) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av 
passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet (EUT L 119, 4.5.2016, s. 132).

(716) EU-domstolen, Domstolens yttrande 1/15 (stora avdelningen), 26 juli 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CV0001(01)&from=EN
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EU-domstolen påminde dock om att ett ingrepp för att vara berättigat måste 
vara begränsat till vad som är strängt nödvändigt för att uppnå det efter-
strävade syftet. Efter att ha analyserat bestämmelserna i det planerade 
avtalet drog EU-domstolen slutsatsen att det inte uppfyllde kriteriet om 
”sträng nödvändighet”. Några faktorer som EU-domstolen tog hänsyn till:

•  Det planerade avtalet medförde överföring av känsliga uppgifter. De 
passageraruppgifter som skulle samlas in enligt det planerade avtalet 
kunde innefatta känsliga uppgifter, såsom information som avslöjar en 
passagerares ras eller etniska ursprung, religiösa trosuppfattning eller 
hälsostatus. De kanadensiska myndigheternas överföring och behandling 
av känsliga uppgifter kunde utgöra en risk för principen om icke-diskrimi-
nering, och krävde därför en precis och synnerligen underbyggd motive-
ring, grundad på andra skäl än allmän säkerhet och kampen mot allvarlig 
brottslighet. Det planerade avtalet innehöll ingen sådan motivering (717).

•  Även att samtliga passagerares PNR-uppgifter fortsatte lagras, under 
en femårsperiod, även efter att passagerarna lämnat Kanada, ansågs 
överskrida gränsen för sträng nödvändighet. EU-domstolen ansåg att 
det skulle vara tillåtligt för kanadensiska myndigheter att lagra uppgifter 
om passagerare vars objektiva omständigheter gjorde det möjligt att 
anse att de utgjorde ett hot mot den allmänna säkerheten, även efter 
att dessa personer lämnat Kanada. Att däremot lagra personuppgifter 
om alla passagerare, som inte ens indirekt framstår som en risk för den 
allmänna säkerheten, är inte motiverat (718).

Den rådgivande kommittén för konvention 108 har avgett ett yttrande om PNR-av-
tals följder för dataskyddet enligt Europarådets lagstiftning (719).

Uppgifter i meddelanden

Belgienbaserade Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT), som är personuppgiftsansvarig för merparten av de globala penningöver-
föringarna från europeiska banker, hade ett ”speglat” centrum i USA och ställdes 

(717) Se not 717, punkt 165. 
(718) Se not 717, punkterna 204–207. 
(719) Europarådet, Opinion on the Data protection implications of the processing of Passenger Name Records, 

T-PD(2016)18rev, 19 augusti 2016.

https://rm.coe.int/16806b051e
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inför begäran att lämna uppgifter till USA:s finansdepartement (Department of the 
Treasury) för terrorism- och undersökningssyften inom dess program för att spåra 
finansiering av terrorism (720).

Ur EU:s perspektiv fanns det ingen tillräcklig rättslig grund för att lämna ut dessa 
uppgifter – främst om medborgare i EU – till USA enbart på grund av att ett av 
SWIFT:s centrum för behandling av datatjänster var beläget där.

Ett särskilt avtal mellan EU och USA, kallat Swift-avtalet, slöts 2010 för att skapa den 
nödvändiga rättsliga grunden och säkerställa standarder för adekvat dataskydd (721).

Enligt detta avtal fortsätter finansiella uppgifter som lagras av SWIFT att lämnas till 
USA:s Treasury Department för att förebygga, undersöka, upptäcka eller lagföra ter-
rorism eller finansiering av terrorism. USA:s Treasury Department kan begära finan-
siella uppgifter från SWIFT, under förutsättning att begäran

• så tydligt som möjligt identifierar de finansiella uppgifterna,

• styrker att uppgifterna är nödvändiga,

• är så snäv som möjligt för att minimera den mängd uppgifter som begärs,

• inte efterfrågar några uppgifter som rör det gemensamma eurobetalningsområ-
det (Sepa) (722).

Europol måste få en kopia av varje begäran som görs av USA:s Treasury Department 
och verifiera om principerna i Swift-avtalet följs eller inte (723). Om det bekräftas att 

(720) Se i detta sammanhang artikel 29-gruppen (2011), Yttrande 14/2011 om dataskyddsfrågor i samband 
med förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, WP 186, Bryssel, 13 juni 2011, 
artikel 29-gruppen (2006), Yttrande 10/2006 om behandling av personuppgifter hos SWIFT (Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), WP 128, Bryssel, 22 november 2006, Belgiens 
kommission för skydd av privatlivet (Commission de la protection de la vie privée) (2008), Control and 
recommendation procedure initiated with respect to the company SWIFT scrl, beslut, 9 december 2008.

(721) Rådets beslut 2010/412/EU av den 13 juli 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska 
unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella 
betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för 
att spåra finansiering av terrorism (EUT L 195, 27.7.2010, s. 3). Avtalets text bifogas detta beslut (EUT 
L 195, 27.7.2010, s. 5).

(722) Se not 722, artikel 4.2.
(723) Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet har utfört revisioner av Europols verksamhet på detta 

område.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
http://europoljsb.consilium.europa.eu/reports/inspection-report.aspx?lang=en
http://europoljsb.consilium.europa.eu/reports/inspection-report.aspx?lang=en
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de följs måste SWIFT lämna de finansiella uppgifterna direkt till USA:s Treasury De-
partment. Där måste uppgifterna lagras i en säker fysisk miljö där de endast kan 
nås av analytiker som utreder terrorism eller dess finansiering, och de finansiella 
uppgifterna får inte vara sammankopplade med någon annan databas. Generellt ska 
finansiella uppgifter från SWIFT raderas senast fem år efter mottagandet. Finansiella 
uppgifter som är relevanta för specifika utredningar eller åtal kan sparas så länge 
som uppgifterna är nödvändiga för dessa utredningar eller åtal.

USA:s Treasury Department får enbart överföra information från uppgifter som er-
hållits från SWIFT till vissa myndigheter för brottsbekämpning, allmän säkerhet eller 
antiterrorism i eller utanför USA för utredning, upptäckt, förebyggande eller lagfö-
ring av terrorism eller dess finansiering. Om vidarebefordran av finansiella uppgifter 
berör en medborgare eller boende i en av EU:s medlemsstater, måste all delning 
av uppgifter med myndigheterna i ett tredjeland först godkännas av de behöriga 
myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Undantag kan göras när delning av 
uppgifterna är avgörande för att förebygga ett omedelbart och allvarligt hot mot 
den allmänna säkerheten.

Oberoende ansvariga, inklusive en person utnämnd av Europeiska kommissionen, 
övervakar överensstämmelsen med principerna i Swift-avtalet. De har möjlighet 
att i realtid och retroaktivt gå igenom alla sökningar som gjorts i de överlämnade 
uppgifterna och begära ytterligare information för att bekräfta att dessa sökningar 
gällde terrorism, och de har behörighet att blockera alla de sökningar som ser ut att 
bryta mot skyddsåtgärderna som fastställs i avtalet.

De registrerade har rätt att få bekräftelse från behörig tillsynsmyndighet i EU på att 
deras rätt till skydd av personuppgifter har respekterats. De registrerade har också 
rätt till ändring, radering eller blockering av sina uppgifter som samlats in och lagrats 
av USA:s Treasury Department enligt Swift-avtalet. De registrerades rätt till tillgång 
kan emellertid omfattas av vissa rättsliga begränsningar. Om tillgång nekas måste 
den registrerade informeras skriftligen om detta, liksom om rätten att söka adminis-
trativ och rättslig prövning i USA.

Swift-avtalet gäller i fem år, och dess första giltighetsperiod varade fram till augusti 
2015. Det förlängs automatiskt i ettårsperioder om ingen av parterna minst sex må-
nader i förväg meddelar den andra att den inte har för avsikt att förlänga avtalet. 
Den automatiska förlängningen har tillämpats i augusti 2015, 2016 och 2017 och gör 
att Swift-avtalet garanterat gäller som minst fram till augusti 2018 (724).

(724) Se not 724, artikel 23.2.
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EU Frågor som täcks Europarådet
Dataskyddsdirektivet för 
polis och straffrättsliga 
myndigheter

Allmänt Uppdaterade konventionen 
108

Polisen Polisrekommendationen
Praktisk guide till användning 
av personuppgifter 
i polissektorn 

Övervakning Europadomstolen, B.B. mot 
Frankrike, nr 5335/06, 2009
Europadomstolen, S. och 
Marper mot Förenade 
kungariket (stora kammaren), 
nr 30562/04 och 30566/04, 
2008
Europadomstolen, Allan 
mot Förenade kungariket, 
nr 48539/99, 2002
Europadomstolen, Malone 
mot Förenade kungariket, 
nr 8691/79, 1984
Europadomstolen, Klass m.fl. 
mot Tyskland, nr 5029/71, 
1978
Europadomstolen, Szabó 
och Vissy mot Ungern, 
nr 37138/14, 2016
Europadomstolen, Vetter mot 
Frankrike, nr 59842/00, 2005

It-brottslighet Konventionen om it-
brottslighet

Skydd av personuppgifter 
inom polisiära och 
straffrättsliga myndigheter

8 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://rm.coe.int/168062dfd4
https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96361
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96361
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69188
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561
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EU Frågor som täcks Europarådet
Andra särskilda rättsliga instrument 
Prümbeslutet För särskilda uppgifter: 

fingeravtryck, DNA, 
huliganism, uppgifter 
om flygpassagerare, 
telekommunikations-

uppgifter osv.

Uppdaterade konventionen 
108, artikel 6
Polisrekommendationen, 
Praktisk guide till användning 
av personuppgifter 
i polissektorn

Svenska initiativet (rådets 
rambeslut 2006/960/RIF)

Förenklat utbyte 
av information och 

underrättelser mellan 
brottsbekämpande 

myndigheter

Europadomstolen, S. och 
Marper mot Förenade 
kungariket (stora kammaren), 
nr 30562/04 och 30566/04, 
2008

Direktiv (EU) 2016/681 
om användning av 
passageraruppgiftssamlingar 
(PNR-uppgifter) för att 
förebygga, förhindra, 
upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov 
brottslighet
EU-domstolen, förenade 
målen C-293/12 och 
C-594/12, Digital Rights 
Ireland och Kärntner 
Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 2014
EU-domstolen, förenade 
målen C-203/15 och 
C-698/15, Tele2 Sverige 
och Home Department mot 
Tom Watson m.fl. (stora 
avdelningen), 2016

Lagring av 
personuppgifter

Europadomstolen, B.B. mot 
Frankrike, nr 5335/06, 2009

Europolförordningen
Eurojustbeslutet

Genom särskilda byråer Polisrekommendationen

Schengen II-beslutet
VIS-förordningen
Eurodacförordningen
TIS-beslutet

Genom särskilda 
gemensamma 

informationssystem

Polisrekommendationen
Europadomstolen, Dalea mot 
Frankrike, nr 964/07, 2010

För att väga den enskilda personens intresse av dataskydd mot samhällets intres-
se av att samla in uppgifter för att bekämpa brottslighet och säkerställa nationell 
och allmän säkerhet, har Europarådet och EU antagit särskilda rättsliga instrument. 
I detta avsnitt ges en översikt över Europarådets (avsnitt 8.1) och EU:s (avsnitt 8.2) 
lagstiftning när det gäller dataskydd i polisiära och straffrättsliga frågor.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0005
https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5
https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5
https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:EN:PDF
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=SV
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203&from=EN
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96361
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0917&from=EN
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97520
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97520
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8.1. Europarådets lagstiftning om dataskydd 
och nationell säkerhet, polisiära och 
straffrättsliga frågor

Viktiga punkter

• Den uppdaterade konventionen 108 och Europarådets polisrekommendation gäller da-
taskydd på polisarbetets alla områden.

• Konventionen om it-brottslighet (Budapestkonventionen) är ett bindande interna-
tionellt rättsligt instrument som behandlar brott som begås mot, och med hjälp av, 
elektroniska nät. Den är också relevant för att utreda icke-it-brott med elektronisk 
bevisning.

En viktig skillnad mellan Europarådets och EU:s lagstiftning är att Europarådets lag-
stiftning, till skillnad från EU-lagstiftningen, även gäller för den nationella säkerhe-
tens område. Det innebär att fördragsslutande parter måste hålla sig inom artikel 8 
i Europakonventionen även vid verksamhet som gäller nationell säkerhet. Åtskilliga 
av Europadomstolens domar gäller statlig verksamhet på de känsliga områdena lag-
stiftning och praxis som rör nationell säkerhet (725).

När det gäller polisiära och straffrättsliga frågor på europeisk nivå täcker den upp-
daterade konventionen 108 behandling av personuppgifter på alla områden, och 
bestämmelserna där är avsedda att reglera behandlingen av personuppgifter i all-
mänhet. Följaktligen gäller den uppdaterade konventionen 108 för dataskydd på 
området polisiära och straffrättsliga myndigheter. Behandling av genetiska upp-
gifter, personuppgifter med anknytning till brott, straffrättsliga förfaranden och 
fällande domar och andra anknutna säkerhetsåtgärder, biometriska uppgifter som 
unikt identifierar en person samt alla känsliga personuppgifter tillåts endast när det 
finns lämpliga skyddsåtgärder mot de risker som behandlingen av sådana uppgifter 
kan utgöra för den registrerades intressen, rättigheter och grundläggande friheter, 
främst risken för diskriminering (726).

De polisiära och straffrättsliga myndigheters juridiska uppgifter kräver ofta be-
handling av personuppgifter, vilken kan få allvarliga konsekvenser för de berörda 

(725) Se exempelvis Europadomstolen, Klass m.fl. mot Tyskland, nr 5029/71, 6 september 1978, 
Europadomstolen, Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000 och 
Europadomstolen, Szabó och Vissy mot Ungern, nr 37138/14, 12 januari 2016. 

(726) Uppdaterade konventionen 108, artikel 6.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
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personerna. I den polisrekommendation som antogs av Europarådet 1987 får dess 
medlemsstater vägledning i hur de bör verkställa principerna i konvention 108 när 
det gäller polismyndigheternas behandling av personuppgifter (727). Rekommenda-
tionen kompletterades med en praktisk guide om hur personuppgifter används i po-
lissektorn, antagen av den rådgivande kommittén för konvention 108 (728).

Exempel: I målet D.L. mot Bulgarien (729) placerade socialtjänsten den klagan-
de på en säker utbildningsinstitution enligt ett domstolsbeslut. All skriftlig 
korrespondens och telefonsamtal underställdes heltäckande och urskillnings-
lös övervakning från institutionen. Europadomstolen ansåg att artikel 8 hade 
överträtts, med tanke på att åtgärden i fråga inte var nödvändig i ett demo-
kratiskt samhälle. Domstolen slog fast att allt måste göras för att underåriga 
placerade på en institution ska ha tillräcklig kontakt med yttervärlden, efter-
som detta är en väsentlig del av deras rätt att bli behandlade med värdighet, 
och absolut nödvändigt för att förbereda deras återintegrering i samhället. 
Detta gällde lika mycket för besök som för skriftlig korrespondens eller te-
lefonsamtal. Vid övervakningen gjordes inte heller någon åtskillnad mellan 
kommunikation med familjemedlemmar och ideella organisationer för barns 
rättigheter eller advokater. Beslutet att hindra kommunikationen grundade 
sig inte heller på någon individanpassad analys av riskerna i varje enskilt fall.

Exempel: I målet Dragojević mot Kroatien (730) var den klagande misstänkt 
för att vara inblandad i narkotikahandel. Den klagande befanns skyldig efter 
att en undersökningsdomare gett tillstånd till hemliga övervakningsåtgär-
der för att avlyssna hans telefonsamtal. Europadomstolen ansåg att denna 
åtgärd, som det ingivits klagomål mot, utgjorde ett intrång i rätten till skydd 
för privatliv och korrespondens. Tillståndet som gavs av undersökningsdo-
maren byggde enbart på åklagarmyndighetens uttalande att ”utredningen 
inte kunde utföras på något annat sätt”. Europadomstolen noterade också 
att brottmålsdomstolarna hade begränsat sin bedömning beträffande an-
vändning av övervakningsåtgärder, och att regeringen inte lade fram de 
rättsmedel som finns tillgängliga. Följaktligen hade artikel 8 överträtts.

(727) Europarådet, ministerkommittén (1987), rekommendation Rec(87)15 till medlemsstaterna som reglerar 
användningen av personuppgifter inom polissektorn, 17 september 1987.

(728) Europarådet (2018), den rådgivande kommittén för konvention 108, Practical guide on the use of 
personal data in the police sector, T-PD(2018)1.

(729) Europadomstolen, D.L. mot Bulgarien, nr 7472/14, 19 maj 2016.
(730) Europadomstolen, Dragojević mot Kroatien, nr 68955/11, 15 januari 2015.

https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5
https://rm.coe.int/t-pd-201-01-practical-guide-on-the-use-of-personal-data-in-the-police-/16807927d5
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162858
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150298
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8.1.1. Polisrekommendationen
Europadomstolen har konsekvent hävdat att det är ett ingrepp i artikel 8.1 i Europa-
konventionen när polisen eller nationella säkerhetsmyndigheter lagrar och behåller 
personuppgifter. Många domar från Europadomstolen handlar om hur sådana in-
grepp motiveras (731).

Exempel: I målet B.B. mot Frankrike (732) blev den klagande dömd för att 
ha begått sexbrott i en förtroendeställning mot 15-åriga minderåriga. Han 
hade avtjänat sin fängelsedom år 2000. Ett år senare begärde han att om-
nämnandet av denna dom skulle tas bort ur hans brottsregister, men ansö-
kan avslogs. År 2004 upprättades genom en fransk lag en nationell rättslig 
databas över sexförbrytare, och den klagande blev informerad om att han 
fanns med där. Europadomstolen ansåg att artikel 8 i Europakonventionen 
är tillämpbar när en dömd sexförbrytare tas med i en nationell rättslig da-
tabas. Men med tanke på att det hade införts tillräckliga skyddsåtgärder för 
dataskydd, t.ex. den registrerades rätt att begära radering av uppgifterna, 
den begränsade tiden för datalagringen och den begränsade tillgången till 
dessa uppgifter, hade det uppnåtts en rättvis balans mellan de motstridiga 
privata och allmänna intressen som var aktuella. Domstolen drog slutsatsen 
att artikel 8 i Europakonventionen inte hade överträtts.

Exempel: I målet S. och Marper mot Förenade kungariket (733) hade båda de 
klagande åtalats för brott, men inte dömts. Trots detta behölls och lagrades 
deras fingeravtryck, cellprover och DNA-profiler av polisen. Den obegränsade 
lagringen av biometriska uppgifter var tillåten enligt lag då en person var 
misstänkt för brott även om den misstänkta senare frikändes eller frigavs. 
Europadomstolen ansåg att den övergripande och godtyckliga lagringen 
av personuppgifter, som inte var tidsbegränsad och där frikända personer 
endast hade begränsade möjligheter att begära radering, utgjorde ett opro-
portionerligt intrång i den klagandes rätt till skydd för privatlivet. Domstolen 
drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

(731) Se exempelvis Europadomstolen, Leander mot Sverige, nr 9248/81, 26 mars 1987, Europadomstolen, 
M.M. mot Förenade kungariket, nr 24029/07, 13 november 2012, Europadomstolen, M.K. mot 
Frankrike, nr 19522/09, 18 april 2013, eller Europadomstolen, Aycaguer mot Frankrike, nr 8806/12, 
22 juni 2017.

(732) Europadomstolen, B.B. mot Frankrike, nr 5335/06, 17 december 2009.
(733) Europadomstolen, S. och Marper mot Förenade kungariket (stora kammaren), nr 30562/04 och 

30566/04, 4 december 2008, punkterna 119 och 125.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114517
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119075
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119075
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174441
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96361
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
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En avgörande fråga när det gäller elektroniska kommunikationer är offentliga myn-
digheters ingrepp i rättigheterna till privatliv och dataskydd. Medel för att överva-
ka eller uppfånga kommunikation, t.ex. avlyssning eller uppfångande med tekniska 
hjälpmedel, är endast tillåtliga om detta är föreskrivet i lag och utgör en nödvändig 
åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att

• skydda statens säkerhet,

• skydda den allmänna säkerheten,

• skydda statens monetära intressen,

• bekämpa brott,

• skydda den registrerades eller andras rättigheter och friheter.

Många ytterligare domar i Europadomstolen handlar om hur man motiverar intrång-
et i rätten till privatliv genom övervakning.

Exempel: I målet Allan mot Förenade kungariket (734) spelade myndigheterna 
i hemlighet in privata konversationer mellan en intagen och en vän i fängel-
sets besöksrum och med en medanklagad i en fängelsecell. Europadomstolen 
ansåg att användningen av ljud- och videoinspelningsutrustning i den kla-
gandes cell, fängelsets besöksrum och hos en annan intagen utgjorde intrång 
i den klagandes rätt till privatliv. Eftersom det inte fanns något regelsystem 
för polisens användning av hemlig inspelningsutrustning vid den aktuella 
tidpunkten var det påstådda intrånget inte förenligt med lagen. Domstolen 
drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen hade överträtts.

Exempel: I målet Roman Sacharov mot Ryssland (735) inledde den klagande 
domstolsförfaranden mot tre mobiloperatörer. Han hävdade att hans rätt 
till privatliv avseende hans telefonkommunikation hade överträtts, efter-
som operatörerna hade installerat utrustning som gjorde att den federala 
säkerhetstjänsten kunde fånga upp hans telefonkommunikation utan att 
först ha fått juridiskt godkännande. Europadomstolen menade att de natio-
nella rättsliga bestämmelser som styr kommunikationsavlyssning inte gav 

(734) Europadomstolen, Allan mot Förenade kungariket, nr 48539/99, 5 november 2002.
(735) Europadomstolen, Roman Sacharov mot Ryssland (stora kammaren), nr 47143/06, 4 december 2015.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159324
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tillräckliga och effektiva garantier mot godtycklighet och risken för missbruk. 
I synnerhet krävdes det inte i den nationella lagstiftningen att de lagrade 
uppgifterna raderades efter att syftet med övervakningen hade uppnåtts. 
Dessutom var den rättsliga granskningen begränsad, trots att det krävdes 
förhandsgodkännande från domstol.

Exempel: I målet Szabó och Vissy mot Ungern (736) hävdade de klagande 
att den ungerska lagstiftningen stred mot artikel 8 i Europakonventionen, 
då den inte var tillräckligt detaljerad eller exakt. Dessutom hävdade de att 
lagstiftningen inte gav tillräckligt skydd mot missbruk och godtycklighet. 
Europadomstolen ansåg att den ungerska lagen inte krävde att övervakning 
skulle underställas tillstånd av en domstol. Domstolen noterade att övervak-
ningen däremot var underställd godkännande från justitieministern, och att 
den därför var uppenbart politisk och inte kunde garantera den obligatoris-
ka bedömningen av ”sträng nödvändighet”. I den nationella lagstiftningen 
föreskrevs inte heller någon domstolskontroll, då ingen information skulle 
skickas till de registrerade. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 i Euro-
pakonventionen hade överträtts.

Eftersom polismyndigheters behandling av uppgifter kan ha betydande inverkan på 
de berörda personerna är det särskilt nödvändigt att ha detaljerade dataskyddsreg-
ler för behandling av personuppgifter på det här området. Europarådet försökte lösa 
det problemet med sin polisrekommendation genom att där ge vägledning om hur 
personuppgifter bör samlas in för polisarbete, hur datafiler på detta område ska för-
varas, vem som bör ha tillåtelse att komma åt dessa filer, däribland villkoren för att 
överföra personuppgifter till utländska polismyndigheter, hur registrerade bör kunna 
utöva sina dataskyddsrättigheter samt hur de oberoende myndigheternas kontroll 
bör genomföras. Skyldigheten att tillhandahålla tillräcklig datasäkerhet övervägdes 
också.

Rekommendationen föreskriver inte någon urskillningslös insamling av personupp-
gifter utan tidsbegränsning från polismyndigheternas sida. Den begränsar polismyn-
digheternas personuppgiftsinsamling till vad som är nödvändigt för att förebygga 
verklig fara eller väcka åtal för ett visst brott. All annan uppgiftsinsamling måste 
vara baserad på särskild nationell lagstiftning. Behandling av känsliga uppgifter ska 
vara begränsad till vad som är absolut nödvändigt i samband med en viss utredning.

(736) Europadomstolen, Szabó och Vissy mot Ungern, nr 37138/14, 12 januari 2016.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
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När personuppgifter samlas in utan den registrerades vetskap, måste den registre-
rade informeras om insamlingen så snart detta avslöjande inte längre inverkar men-
ligt på utredningen. Insamling av uppgifter genom teknisk övervakning eller andra 
automatiserade metoder måste ha en specifik rättslig grund.

Exempel: I målet Versini-Campinchi och Crasnianski mot Frankrike (737) hade 
den klagande, en advokat, ett telefonsamtal med en klient vars telefonlinje 
avlyssnades på begäran av en undersökningsdomare. Utskriften av sam-
talet visade att hon hade avslöjat information som omfattades av rätten 
till förtrolig kommunikation mellan advokat och klient. Åklagaren skickade 
denna information till advokatsamfundet, som belade den klagande med en 
straffpåföljd. Europadomstolen erkände att det förelåg ett intrång i rätten 
till skydd för privatliv och korrespondens, inte bara för den person vars 
telefon hade avlyssnats, utan också för den klagande vars kommunikation 
hade snappats upp och transkriberats. Intrånget hade gjorts i enlighet med 
lagen och var till för det berättigade målet att förebygga oordning. Den 
klagande hade erhållit en genomgång av lagligheten i att lämna in utskrif-
ten av telefonavlyssningsdokumentationen i samband med de disciplinära 
förfarandena mot henne. Trots att hon inte hade kunnat ansöka om att få 
utskriften av telefonsamtalet annullerad, ansåg Europadomstolen att det 
hade skett en ändamålsenlig granskning där det ingrepp som klagomålet 
gällde begränsades till vad som var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 
Europadomstolen ansåg att argumentet att möjligheten till straffrättsliga för-
faranden mot en advokat grundat på utskriften skulle kunna inverka menligt 
på kommunikationsfriheten mellan en advokat och hans eller hennes klient, 
och därmed på den senares försvarsrättigheter, inte var trovärdigt när det 
avslöjande som advokaten själv gjorde kunde räknas som olagligt beteende 
från hennes sida. Följaktligen konstaterades ingen överträdelse av artikel 8.

I Europarådets polisrekommendation dras slutsatsen att när personuppgifter lagras 
ska tydlig åtskillnad göras mellan administrativa uppgifter och polisuppgifter, olika 
typer av registrerade såsom misstänkta, dömda personer, offer och vittnen och 
uppgifter som betraktas som hårda fakta och dem som baseras på misstankar eller 
spekulation.

Polisuppgifter ska vara strikt begränsade när det gäller syftet. Detta får konsekven-
ser för spridning av polisens uppgifter till tredje part: överföring eller spridning av 

(737) Europadomstolen, Versini-Campinchi och Crasnianski mot Frankrike, nr 49176/11, 16 juni 2016.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163612
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dessa uppgifter inom polissektorn bör styras av huruvida det finns ett berättigat 
intresse av att dela informationen. Överföring eller spridning av dessa uppgifter ut-
anför polissektorn bör vara tillåtet endast om det finns en tydlig rättslig skyldighet 
eller tillstånd.

Exempel: I målet Karabeyoğlu mot Turkiet (738) hade den klagande, en do-
mare, fått sina telefonlinjer övervakade i samband med en brottsutredning 
gällande en illegal organisation som han misstänktes tillhöra, eller som han 
troddes ge hjälp och stöd till. Efter beslutet att inte väcka åtal förstördes 
inspelningarna i fråga av den offentliga åklagaren som hade hand om ut-
redningen. Emellertid hade en kopia blivit kvar i rättsliga utredares ägo, och 
de använde senare det relevanta materialet i samband med en disciplinär 
utredning mot den klagande. Europadomstolen ansåg att den relevanta lag-
stiftningen hade överträtts, eftersom informationen hade använts för andra 
ändamål än den samlats in för, och inte hade förstörts inom en lagstadgad 
tidsgräns. Intrånget i den klagandes rätt till skydd för privatlivet hade inte 
varit lagenligt när det gällde de disciplinära förfarandena mot honom.

Internationell överföring eller spridning bör begränsas till utländska polismyndighe-
ter och baseras på särskilda rättsliga bestämmelser, möjligen internationella avtal, 
om det inte är nödvändigt för att förebygga allvarlig och omedelbar fara.

Polisens behandling av uppgifter måste omfattas av oberoende tillsyn för att säker-
ställa överensstämmelse med nationell lag om skydd av personuppgifter. De regist-
rerade måste ha samtliga rättigheter till tillgång som ingår i den uppdaterade kon-
ventionen 108. Om de registrerades rätt till tillgång har begränsats enligt artikel 9 
i konvention 108 på grund av faktisk polisutredning, måste den registrerade ha rätt 
att enligt nationell lag överklaga till den nationella tillsynsmyndigheten för skydd av 
personuppgifter eller till ett annat oberoende organ.

8.1.2. Budapestkonventionen om it-brottslighet
Eftersom brottslig verksamhet i allt större utsträckning använder och påverkar 
elektroniska system för hantering av uppgifter behövs nya rättsliga bestämmelser 
för att möta utmaningen. Europarådet antog därför ett internationellt rättsligt in-
strument, konventionen om it-brott – även kallad Budapestkonventionen – för att 

(738) Europadomstolen, Karabeyoğlu mot Turkiet, nr 30083/10, 7 juni 2016.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163455
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hantera frågan om brott som begås mot och med hjälp av elektroniska nät (739). Kon-
ventionen är öppen även för dem som inte är medlemmar i Europarådet. I början 
av 2018 var 14 stater utanför Europarådet (740) parter i konventionen och sju andra 
icke-medlemmar hade inbjudits att ansluta sig till den.

Konventionen om it-brottslighet är fortfarande det mest inflytelserika internationel-
la fördraget som behandlar lagbrott över internet eller andra informationsnät. Enligt 
konventionen krävs att parterna uppdaterar och harmoniserar sina straffrättsliga la-
gar mot hackning och andra säkerhetsintrång, däribland upphovsrättsintrång, dator-
bedrägerier, barnpornografi och andra otillåtna it-verksamheter. Konventionen ger 
också processrättsliga befogenheter som omfattar genomsökning av datornät och 
avlyssning av kommunikation i samband med bekämpning av it-brott. Den möjliggör 
slutligen effektivt internationellt samarbete. I ett tilläggsprotokoll till konventionen 
tas kriminalisering av rasistisk och främlingsfientlig propaganda i datornät upp.

Även om konventionen inte egentligen är ett instrument för att främja dataskydd 
kriminaliserar den verksamhet som riskerar att överträda en registrerads rätt till 
skydd av hans eller hennes uppgifter. De fördragsslutande parterna måste även 
anta lagstiftningsåtgärder så att deras nationella myndigheter kan fånga upp trafik 
och innehållsdata (741). Konventionen ålägger även parterna, när de införlivar kon-
ventionen, att planera för adekvat skydd av mänskliga rättigheter och friheter, inbe-
gripet rättigheter som garanteras enligt Europakonventionen, såsom rätten till skydd 
av personuppgifter (742). De fördragsslutande parterna måste inte ansluta sig till kon-
vention 108 för att kunna ansluta sig till Budapestkonventionen om it-brottslighet.

(739) Europarådet, ministerkommittén (2001), konventionen om it-brottslighet, CETS nr 185, Budapest, 
23 november 2001, trädde i kraft den 1 juli 2004.

(740) Australien, Chile, Colombia, Dominikanska republiken, Israel, Japan, Kanada, Mauritius, Panama, Senegal, 
Sri Lanka, Tonga, Tunisien och USA. Se Chart of signatures and ratifications of Treaty 185, status i juli 
2017.

(741) Europarådet, ministerkommittén (2001), konventionen om it-brottslighet, CETS nr 185, Budapest, 
23 november 2001, artiklarna 20 och 21.

(742) Se not 742, artikel 15.1.

http://itlaw.wikia.com/wiki/Internet
http://itlaw.wikia.com/wiki/Information_network
http://itlaw.wikia.com/wiki/Hacking
http://itlaw.wikia.com/wiki/Copyright_infringement
http://itlaw.wikia.com/wiki/Computer_fraud
http://itlaw.wikia.com/wiki/Computer_fraud
http://itlaw.wikia.com/wiki/Child_pornography
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=jTb5Bh8Z
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=jTb5Bh8Z


295

Skydd av personuppgifter inom polisiära och straffrättsliga myndigheter

8.2. EU:s lagstiftning om dataskydd i polisiära 
och straffrättsliga frågor

Viktiga punkter

• Inom EU regleras skydd av personuppgifter på det polisiära och straffrättsliga området 
i samband med både den nationella och gränsöverskridande behandling som utförs av 
medlemsstaternas och EU-aktörernas polis och straffrättsliga myndigheter.

• På medlemsstatsnivå behöver dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myn-
digheter införlivas i den nationella lagstiftningen.

• Särskilda rättsinstrument styr dataskyddet inom polisens och brottsbekämpningens 
gränsöverskridande samarbete, särskilt i kampen mot terrorism och gränsöverskridan-
de brottslighet.

• Det finns särskilda dataskyddsregler för Europeiska polisbyrån (Europol), EU:s enhet 
för rättsligt samarbete (Eurojust) och den nyinrättade Europeiska åklagarmyndigheten, 
som är EU-organ som bistår och främjar den gränsöverskridande brottsbekämpningen.

• Likaså finns det särskilda dataskyddsregler för de gemensamma informationssystem 
som har upprättats på EU-nivå för gränsöverskridande informationsutbyte mellan de 
behöriga polis- och rättsmyndigheterna. Viktiga exempel är Schengens informations-
system II (SIS II), informationssystemet för viseringar (VIS) samt Eurodac, ett centra-
liserat system innehållande fingeravtrycksuppgifter för tredjelandsmedborgare och 
statslösa som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater.

• EU håller just nu på att uppdatera de dataskyddsvillkor som beskrivs ovan, så att de 
överensstämmer med villkoren i dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga 
myndigheter.

8.2.1. Dataskyddsdirektivet för polis och 
straffrättsliga myndigheter

Direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga 
myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet 
av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndighe-
ter) (743) har som syfte att skydda personuppgifter som samlas in och behandlas för 
straffrättsliga ändamål, nämligen

(743) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89) 
(dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=SV


296

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

• för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra 
hot mot den allmänna säkerheten,

• för att verkställa en straffrättslig påföljd,

• i fall då polis eller andra brottsbekämpande myndigheter agerar för att upprätt-
hålla lagen och skydda mot och förebygga hot mot den allmänna säkerheten och 
mot samhällets grundläggande rättigheter som skulle kunna utgöra ett brott.

Dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter skyddar personupp-
gifterna för olika kategorier av personer som är inblandade i straffrättsliga förfaran-
den, t.ex. vittnen, uppgiftslämnare, brottsoffer, misstänkta och medbrottslingar. Po-
lis och straffrättsliga myndigheter måste följa direktivets bestämmelser varje gång 
de behandlar sådana personuppgifter i brottsbekämpningssyfte, både inom direkti-
vets personliga och materiella tillämpningsområde (744).

Under vissa förhållanden är det dock också tillåtet att använda uppgifter för ett an-
nat ändamål. Behandling av uppgifter för ett annat brottsbekämpningsändamål än 
vad de samlades in för är endast tillåtet om detta är lagligt, nödvändigt och propor-
tionerligt enligt den nationella rätten eller EU-rätten (745). För andra ändamål gäller 
reglerna i den allmänna dataskyddsförordningen. Loggning och dokumentation av 
datadelning är en av de behöriga myndigheternas särskilda uppgifter för att hjälpa 
till att klargöra ansvar till följd av klagomål.

Behöriga myndigheter som arbetar på polis- och straffrättsområdet är offentli-
ga myndigheter, eller myndigheter som bemyndigats av nationell lagstiftning och 
genom offentliga befogenheter att utföra funktionerna för en offentlig myndig-
het (746), t.ex. privatdrivna fängelser (747). Direktivets tillämplighet sträcker sig både 
till uppgiftsbehandling på inrikes nivå och till gränsöverskridande behandling mel-
lan medlemsstaternas polisiära och rättsliga myndigheter, samt till internationella 

(744) Dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter, artikel 2.1.
(745) Se not 745, artikel 4.2.
(746) Se not 745, artikel 3.7.
(747) Europeiska kommissionen (2016), Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt 

artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga 
myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av rådets 
rambeslut 2008/977/RIF, COM(2016) 213 final, Bryssel, 11.4.2016.
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överföringar från behöriga myndigheter till tredjeländer och internationella organi-
sationer (748). Det omfattar inte nationell säkerhet eller hur EU:s institutioner, organ, 
myndigheter och byråer behandlar personuppgifter (749).

Direktivet bygger i hög grad på de principer och definitioner som finns i den allmän-
na dataskyddsförordningen, med hänsyn till polis- och straffrättsområdets särskilda 
karaktär. Tillsyn kan utföras av samma myndigheter i medlemsstaterna som utövar 
den även enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Att utnämna dataskydds-
ombud och utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd har förts in i di-
rektivet som nya skyldigheter för polis och straffrättsliga myndigheter (750). Även 
om dessa begrepp är inspirerade av den allmänna dataskyddsförordningen, så är 
direktivet inriktat på polisens och de straffrättsliga myndigheters särskilda karaktär. 
Jämfört med uppgiftsbehandling för kommersiella ändamål, som regleras av förord-
ningen, kan säkerhetsrelaterad behandling kräva en viss grad av flexibilitet. Att t.ex. 
ge registrerade samma skyddsnivå när det gäller rätt till information, tillgång till el-
ler radering av sina personuppgifter som finns enligt den allmänna dataskyddsför-
ordningen kan innebära att alla övervakningsåtgärder som utförs i brottsbekämp-
ningssyfte skulle bli verkningslösa i samband med brottsbekämpning. Principen om 
öppenhet finns därför inte med i direktivet. Principerna om uppgiftsminimering och 
ändamålsbegränsning, som kräver att personuppgifter begränsas till endast vad 
som är nödvändigt för de ändamål de behandlas för, och behandlas för specificerade 
och uttryckliga ändamål, måste också tillämpas flexibelt vid säkerhetsrelaterad be-
handling. Informationen som samlas in och lagras av behöriga myndigheter för ett 
visst ändamål kan visa sig vara oerhört användbar för att lösa framtida fall.

Principer gällande behandling

I dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter fastställs vissa vikti-
ga skyddsåtgärder när det gäller användning av personuppgifter. Där beskrivs också 
de principer som styr behandlingen av dessa uppgifter. Medlemsstaterna behöver 
säkerställa att personuppgifterna

• behandlas på ett lagligt och korrekt sätt,

• samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte be-
handlas på ett sätt som står i strid med dessa ändamål,

(748) Dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter, kapitel V.
(749) Se not 749, artikel 2.3.
(750) Se not 749, i artikel 32 resp. 27.
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• är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de syften för 
vilka de behandlas,

• är korrekta och uppdaterade; alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerstäl-
la att personuppgifter som är felaktiga, i förhållande till de ändamål för vilka de 
behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål,

• inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en 
längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas,

• behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, 
inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstö-
ring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska 
eller organisatoriska åtgärder (751).

Enligt direktivet är behandling lagligt endast när det sker i den omfattning som är 
nödvändig för att utföra den relevanta uppgiften. Detta ska dessutom göras av en 
behörig myndighet för de ändamål som anges i direktivet och ske på grundval av 
EU-rätten eller nationell rätt (752). Uppgifter får inte behållas längre tid än vad som är 
nödvändigt och måste raderas eller regelbundet ses över inom vissa tidsgränser. De 
får endast användas av en behörig myndighet och för det ändamål som uppgifterna 
samlades in, överfördes eller gjordes tillgängliga för.

Den registrerades rättigheter

I direktivet fastställs också den registrerades rättigheter. Några exempel:

• Rätten att få information. Medlemsstaterna måste göra det obligatoriskt för den 
personuppgiftsansvarige att för den registrerade tillgängliggöra 1) vem som är 
personuppgiftsansvarig och dess kontaktuppgifter, 2) kontaktuppgifterna till da-
taskyddsombudet, 3) syftena med den avsedda behandlingen, 4) rätten att läm-
na in klagomål till tillsynsmyndigheten och dess kontaktuppgifter, 5) rätten att 
få tillgång till personuppgifter, rätta eller radera dem och begränsa behandling-
en (753). Förutom dessa allmänna informationskrav föreskrivs i direktivet att per-
sonuppgiftsansvariga, i vissa fall och för att de registrerade ska kunna utöva sina 

(751) Se not 749, artikel 4.1.
(752) Se not 749, artikel 8.
(753) Se not 749, artikel 13.1.
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rättigheter, måste ge dem information om den rättsliga grunden för behandling-
en och om hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om personuppgifter ska 
överföras till andra mottagare, däribland i tredjeländer eller internationella orga-
nisationer, måste de registrerade informeras om kategorierna av sådana mot-
tagare. Slutligen måste de personuppgiftsansvariga lämna all ytterligare infor-
mation, och då uppmärksamma de särskilda omständigheterna där uppgifterna 
behandlas – till exempel när personuppgifter samlats in under hemlig övervak-
ning, d.v.s. utan den registrerades vetskap. Detta garanterar rättvis behandling 
ur den registrerades synvinkel (754).

• Rätten att få tillgång till personuppgifter. Medlemsstaterna måste säkerställa att 
den registrerade har rätt att få veta om hans eller hennes personuppgifter be-
handlas eller inte. Om de behandlas bör den registrerade ha tillgång till viss infor-
mation, som de kategorier av uppgifter som behandlas (755). Denna rättighet kan 
emellertid begränsas – till exempel för att förebygga att en utredning förhindras 
eller åtal inte kan väckas för ett brott, eller för att skydda den allmänna säkerhe-
ten och andras rättigheter och friheter (756).

• Rätten att få personuppgifter rättade. Medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
en registrerad utan onödigt dröjsmål kan få felaktiga personuppgifter rättade. 
Dessutom har den registrerade likaså rätt att få ofullständiga personuppgifter 
kompletterade (757).

• Rätten att radera personuppgifter och begränsa behandling. I vissa fall behöver 
den personuppgiftsansvarige radera personuppgifter. Dessutom kan den re-
gistrerade försäkra sig om radering av sina personuppgifter, men bara när de 
behandlas otillåtet (758). I vissa situationer kan behandlingen av personuppgifter 
begränsas i stället för att uppgifterna raderas. Detta kan inträffa i fall där 1) det 
har bestridits att personuppgifterna är korrekta men detta inte kan fastställas, 
eller 2) personuppgifterna behövs för bevisningsändamål (759).

(754) Se not 749, artikel 13.2. 
(755) Se not 749, artikel 14.
(756) Se not 749, artikel 15.
(757) Se not 749, artikel 16.1.
(758) Se not 749, artikel 16.2.
(759) Se not 749, artikel 16.3. 
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Varje gång den personuppgiftsansvarige vägrar att rätta eller radera personuppgif-
ter, eller begränsa behandlingen av uppgifterna, måste den registrerade skriftligen 
informeras om detta. Medlemsstaterna kan begränsa denna rätt till information för 
att bl.a. skydda den allmänna säkerheten eller andras rättigheter och friheter, alltså 
samma skäl som för att begränsa rätten till tillgång (760).

Den registrerade har normalt rätt till information om hur hans eller hennes per-
sonuppgifter behandlas, och har rätt att få tillgång till, rätta eller radera uppgifter 
samt få behandlingen begränsad, en rätt som han eller hon kan utöva direkt hos 
den personuppgiftsansvarige. Som reservutväg kan också de registrerade, enligt 
dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter, indirekt utöva sina 
rättigheter genom sin tillsynsmyndighet för dataskydd, vilket börjar gälla när den 
personuppgiftsansvarige begränsar den registrerades rättigheter (761). I artikel 17 
i direktivet krävs att medlemsstaterna antar åtgärder som säkerställer att de regist-
rerades rättigheter också kan utövas genom deras tillsynsmyndighet. Det är därför 
den personuppgiftsansvarige måste informera den registrerade om möjligheten till 
indirekt tillgång.

Den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets 
skyldigheter

När det gäller dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter är de 
personuppgiftsansvariga behöriga offentliga myndigheter, eller andra organ som 
anförtrotts relevant myndighetsutövning, som avgör ändamålen och medlen för be-
handling av personuppgifter. I direktivet fastställs flera skyldigheter för personupp-
giftsansvariga att säkerställa skydd på hög nivå för personuppgifter som behandlas 
för brottsbekämpningsändamål.

Behöriga myndigheter måste föra loggar över de behandlingar de utför i automa-
tiserade behandlingssystem. Loggar måste som minst föras över insamling, änd-
ring, läsning, utlämning inbegripet överföringar, sammanförande och radering 
av personuppgifterna (762). I direktivet föreskrivs att loggarna över läsning och ut-
lämning ska göra det möjligt att fastställa datum och tidpunkt för behandlingsåt-
gärderna, motiveringen till dem och i möjligaste mån vem som har läst i systemet 
eller lämnat ut personuppgifterna, samt vilka som har fått tillgång till de aktuella 

(760) Se not 749, artikel 16.4.
(761) Se not 749, artikel 17.
(762) Se not 749, artikel 25.1. 
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personuppgifterna. Loggarna får endast användas i syfte att kontrollera om behand-
lingen är tillåten, för egenkontroll, för att säkerställa personuppgifternas integritet 
och säkerhet, samt inom ramen för straffrättsliga förfaranden (763). Den personupp-
giftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste på begäran göra loggarna tillgäng-
liga för tillsynsmyndigheten.

Det finns i synnerhet en allmän skyldighet för personuppgiftsansvariga att införa 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandling ut-
förs enligt direktivet, och att kunna påvisa att sådan behandling är tillåten (764). När 
de utformar dessa åtgärder behöver de ta hänsyn till behandlingens karaktär, om-
fattning, kontext och framför allt eventuella risker för enskilda personers rättigheter 
och friheter. De personuppgiftsansvariga bör anta interna policyer och genomföra 
åtgärder som gör det lättare att följa principerna om dataskydd, särskilt principen 
om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (765). När behandlingen sanno-
likt leder till hög risk för enskilda personers rättigheter – t.ex. genom användning-
en av ny teknik – måste personuppgiftsansvariga utföra en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd innan de påbörjar behandlingen (766). I direktivet förtecknas 
också de åtgärder som de personuppgiftsansvariga måste införa för att trygga 
säkerheten vid behandling. Dit hör åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till 
de personuppgifter som de behandlar, och säkerställa att behöriga personer bara 
får åtkomst till de personuppgifter som omfattas av deras behörighet, att behand-
lingssystemet fungerar och att lagrade personuppgifter inte kan förvanskas genom 
funktionsfel i systemet (767). Om en personuppgiftsincident faktiskt inträffar mås-
te de personuppgiftsansvariga meddela tillsynsmyndigheten inom tre dagar, och 
då beskriva incidentens karaktär, dess sannolika konsekvenser, vilka kategorier av 
personuppgifter det gäller och det ungefärliga antal registrerade som berörs. Per-
sonuppgiftsincidenten måste också förmedlas till den registrerade ”utan onödigt 
dröjsmål” när incidenten sannolikt leder till hög risk för hans eller hennes rättigheter 
och friheter (768).

Principen om ansvarsskyldighet finns med i direktivet, då de personuppgiftsansva-
riga åläggs en plikt att vidta åtgärder för att säkerställa att de följer den principen. 

(763) Se not 749, artikel 25.2. 
(764) Se not 749, artikel 19. 
(765) Se not 749, artikel 20. 
(766) Se not 749, artikel 27. 
(767) Se not 749, artikel 29. 
(768) Se not 749, artiklarna 30 och 31. 
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De personuppgiftsansvariga måste föra register över alla kategorier av behandling-
ar under deras ansvar: det detaljerade innehållet i sådana register anges i artikel 24 
i direktivet. Registren måste göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten på begäran, 
så att de kan kontrollera den personuppgiftsansvariges behandling. En annan viktig 
åtgärd för att öka ansvarsskyldigheten är att utse ett dataskyddsombud. Person-
uppgiftsansvariga måste utse ett dataskyddsombud, även om medlemsstaterna 
enligt direktivet får undanta domstolar och andra oberoende rättsliga myndigheter 
från den skyldigheten (769). Dataskyddsombudets plikter liknar dem som finns i den 
allmänna dataskyddsförordningen. Han eller hon övervakar att direktivet följs, till-
handahåller information och ger råd till anställda som utför uppgiftsbehandling om 
deras skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet utfärdar 
även råd om behovet av att utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd 
och fungerar som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten.

Överföringar till tredjeländer eller internationella organisationer

På samma sätt som i den allmänna dataskyddsförordningen fastställs i direktivet 
villkor för överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella orga-
nisationer. Om personuppgifter överfördes fritt utanför EU:s jurisdiktion, skulle de 
skyddsåtgärder och det starka skydd som EU-lagstiftningen ger kunna undergrävas. 
Själva villkoren skiljer sig dock från dem i den allmänna dataskyddsförordningen. 
Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer är 
tillåtet om (770)

• överföringen är nödvändig för direktivets mål,

• personuppgifterna överförs till en behörig myndighet, i den mening som avses 
i direktivet, i tredjelandet eller den internationella organisationen – även om det 
finns undantag från denna regel i individuella och specifika fall (771),

• överföring till tredjeländer eller internationella organisationer av personuppgifter 
som mottagits under gränsöverskridande samarbete kräver tillstånd från med-
lemsstaten där uppgifterna har sitt ursprung, även om det finns undantag i an-
gelägna fall,

(769) Se not 749, artikel 32. 
(770) Se not 749, artikel 35. 
(771) Se not 749, artikel 39.
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• ett beslut om adekvat skyddsnivå har antagits av Europeiska kommissionen, 
lämpliga skyddsåtgärder har upprättats eller undantaget för överföringar i sär-
skilda situationer gäller,

• överföring av personuppgifter till ett annat tredjeland eller en internationell or-
ganisation först kräver tillstånd från den ursprungliga behöriga myndigheten, 
som bl.a. ska ta hänsyn till hur allvarligt brottet är och till nivån på dataskyddet 
i destinationslandet för den andra internationella överföringen (772).

Enligt direktivet får överföring av personuppgifter äga rum om ett av tre villkor är 
uppfyllda. Det första är när Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om 
adekvat skyddsnivå enligt direktivet. Beslutet kan gälla hela territoriet för ett tred-
jeland, eller för särskilda sektorer i ett tredjeland eller för en internationell organisa-
tion. Detta kan emellertid bara göras om en adekvat skyddsnivå är garanterad och 
de villkor som fastställs i direktivet är uppfyllda (773). I sådana fall är överföringen 
av personuppgifter inte underställd medlemsstatens godkännande (774). Kommis-
sionen måste övervaka utveckling som kan påverka hur besluten om adekvat skydd 
fungerar. Beslutet måste dessutom innehålla en mekanism för regelbunden kontroll. 
Kommissionen kan också dra tillbaka, ändra eller upphäva ett beslut när tillgänglig 
information visar att förhållandena i tredjelandet eller den internationella organisa-
tionen inte längre garanterar en adekvat skyddsnivå. I så fall måste kommissionen 
inleda samråd med tredjelandet eller den internationella organisationen och försöka 
avhjälpa situationen.

Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå kan överföring grundas på 
lämpliga skyddsåtgärder. De kan fastställas i ett rättsligt bindande instrument, el-
ler så kan den personuppgiftsansvarige utföra en egenbedömning av omständig-
heterna kring överföringen av personuppgifterna och dra slutsatsen att lämpliga 
skyddsåtgärder föreligger. Vid egenbedömningen bör hänsyn tas till möjliga sam-
arbetsavtal som ingåtts mellan Europol eller Eurojust och tredjelandet eller den in-
ternationella organisationen, om det finns tystnadsplikt och ändamålsbegränsning 
samt försäkranden om att uppgifterna inte kommer att användas till någon form av 
grym och omänsklig behandling, däribland dödsstraff (775). I detta senare fall behö-

(772) Se not 749, artikel 35.1.
(773) Se not 749, artikel 36.
(774) Se not 749, artikel 36.1.
(775) Se not 749, skäl 71.
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ver den personuppgiftsansvarige informera den behöriga tillsynsmyndigheten om 
överföringskategorierna under denna kategori (776).

När det inte har antagits något beslut om adekvat skyddsnivå eller inga lämpliga 
skyddsåtgärder har upprättats, kan överföring fortfarande tillåtas i vissa situationer 
som beskrivs i direktivet. Dit hör bl.a. skydd för den registrerades eller en annan 
persons grundläggande intressen och att förebygga omedelbar och allvarlig fara för 
den allmänna säkerheten i medlemsstaten eller ett tredjeland (777).

I enskilda och särskilda fall får överföring äga rum från behöriga myndigheter till 
mottagare etablerade i tredjeländer som inte är behöriga myndigheter, förutsatt 
att ett av de tre villkor som beskrivs ovan är uppfyllda och dessutom ytterligare 
villkor som fastställs i artikel 39 i direktivet också är uppfyllda. I synnerhet måste 
överföringen vara absolut nödvändig för att utföra en uppgift som den överföran-
de behöriga myndigheten ansvarar för, som också är ansvarig för att fastställa att 
inga grundläggande rättigheter eller friheter för de enskilda väger tyngre än det 
allmänintresse som berättigar överföringen. Sådan överföring behöver dokumen-
teras och den överförande behöriga myndigheten måste informera den behöriga 
tillsynsmyndigheten (778).

Slutligen krävs också i direktivet, när det gäller tredjeländer och internationella or-
ganisationer, att det utvecklas mekanismer för internationellt samarbete för att göra 
det lättare att effektivt tillämpa lagstiftningen, och på så vis hjälpa tillsynsmyndig-
heterna för dataskydd att samarbeta med sina utländska motparter (779).

Oberoende tillsyn och rättsmedel för registrerade

Varje medlemsstat måste se till att en eller flera oberoende nationella tillsyns-
myndigheter är ansvariga för att ge råd till och övervaka hur de bestämmelser 
som antagits enligt direktivet tillämpas (780). Den tillsynsmyndighet som inrättats 
för direktivets ändamål kan vara samma som den tillsynsmyndighet som inrät-
tats enligt den allmänna dataskyddsförordningen, men medlemsstaterna är fria 
att utse en annan myndighet, förutsatt att den uppfyller kriteriet om oberoende. 

(776) Se not 749, artikel 37.1. 
(777) Se not 749, artikel 38.1.
(778) Se not 749, artikel 37.3.
(779) Se not 749, artikel 40.
(780) Se not 749, artikel 41. 



305

Skydd av personuppgifter inom polisiära och straffrättsliga myndigheter

Tillsynsmyndigheterna ska också pröva alla klagomål som inges av någon person 
gällande skyddet av hans eller hennes rättigheter och friheter beträffande behöriga 
myndigheters behandling av personuppgifter.

När utövandet av den registrerades rättigheter vägras på övertygande grunder, 
måste den registrerade ha rätt att överklaga till behörig nationell tillsynsmyndighet 
och/eller till domstol. Om någon lider skada på grund av överträdelse av den natio-
nella lagstiftningen som genomför direktivet, har han eller hon rätt till ersättning 
från den personuppgiftsansvarige eller någon annan myndighet som är behörig en-
ligt medlemsstatens lagstiftning (781). I allmänhet måste registrerade ha tillgång till 
ett rättsmedel vid varje överträdelse av de rättigheter de är garanterade i den natio-
nella lagstiftningen som genomför direktivet (782).

8.3. Andra särskilda rättsliga instrument för 
dataskydd i brottsbekämpningsfrågor

Förutom dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter regleras ut-
bytet av information som innehas av medlemsstaterna på särskilda områden av ett 
antal rättsliga instrument – t.ex. rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen 
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-
håll, rådets beslut 2000/642/RIF om en samarbetsordning för medlemsstaternas 
finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information samt rådets rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och under-
rättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens 
medlemsstater (783).

(781) Se not 749, artikel 56.
(782) Se not 749, artikel 54. 
(783) Europeiska unionens råd (2009), rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om 

organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas 
innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23), Europeiska unionens råd (2000), rådets beslut 2000/642/RIF av 
den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter 
avseende utbyte av information (EGT L 271, 24.10.2000, s. 4), rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 
18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89).
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Nog så viktigt är att gränsöverskridande samarbete (784) mellan behöriga myndighe-
ter i allt större utsträckning innebär utbyte av uppgifter om invandring. Detta områ-
de av lagen tillhör inte polisiära eller straffrättsliga frågor men är på många sätt rele-
vant för arbetet inom polis och rättsmyndigheter. Detsamma gäller för uppgifter om 
varor som importeras till eller exporteras från EU. Att de interna gränskontrollerna 
inom EU tagits bort har ökat risken för bedrägeri och gjort det nödvändigt för med-
lemsstaterna att intensifiera samarbetet, bland annat genom att öka gränsöverskri-
dande informationsutbyte för att effektivare upptäcka och lagföra överträdelser av 
nationell tullagstiftning och tullagstiftning inom EU. Dessutom har världen på senare 
år sett en ökning av allvarlig och organiserad brottslighet och terrorism som kan in-
begripa internationellt resande och har avslöjat att det i många fall behövs ett ökat 
gränsöverskridande polis- och brottsbekämpningssamarbete (785).

Prümbeslutet

Ett viktigt exempel på institutionaliserat gränsöverskridande samarbete genom ut-
byte av nationellt innehavda uppgifter är rådets beslut 2008/615/RIF, tillsammans 
med dess genomförandebestämmelser i beslut 2008/615/RIF, om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsö-
verskridande brottslighet (Prümbeslutet), som införlivade Prümfördraget i EU-lag-
stiftningen 2008 (786). Prümfördraget var ett internationellt avtal om polissamarbete 
som undertecknades 2005 av Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Spa-
nien, Tyskland och Österrike (787).

Prümbeslutet har som syfte att hjälpa medlemsstaterna att förbättra informations-
utbytet i syfte att förebygga och bekämpa brott inom tre områden: terrorism, gräns-
överskridande brottslighet och olaglig invandring. I detta syfte innehåller beslutet 
bestämmelser som gäller

(784) Europeiska kommissionen (2012), Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 
ett stärkt EU-samarbete inom brottsbekämpningen: den europeiska modellen för informationsutbyte 
(Eixm), COM(2012) 735 final, Bryssel, 7.12.2012.

(785) Se Europeiska kommissionen (2011), förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning 
av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, 
KOM(2011) 32 slutlig, Bryssel, 2.2.2011, s. 1.

(786) Europeiska unionens råd (2008), rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande 
brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).

(787) Konvention mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, 
Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken 
Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, 
gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st10/st10900.en05.pdf
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• automatisk tillgång till DNA-profiler, fingeravtrycksuppgifter och vissa nationella 
fordonsregistreringsuppgifter,

• tillhandahållande av uppgifter som gäller stora händelser med gränsöverskri-
dande omfattning,

• tillhandahållande av information i syfte att förebygga terroristbrott,

• andra åtgärder för att fördjupa det gränsöverskridande polissamarbetet.

Databaserna som har gjorts tillgängliga enligt Prümbeslutet styrs helt av nationell 
lag, men utbytet av uppgifter styrs dessutom av beslutet, vars förenlighet med da-
taskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter måste bedömas. De na-
tionella tillsynsmyndigheterna för skydd av personuppgifter är behöriga organ för 
tillsyn av dessa flöden av uppgifter.

Rambeslut 2006/960/RIF – det svenska initiativet

Rambeslut 2006/960/RIF (det svenska initiativet) (788) utgör ett annat exempel på 
gränsöverskridande samarbete när det gäller utbyte av uppgifter som innehas av 
brottsbekämpande myndigheter på nationell nivå. Det svenska initiativet är särskilt 
inriktat på utbyte av underrättelser och information, och där föreskrivs särskilda da-
taskyddsregler i artikel 8.

Enligt detta instrument måste användningen av den information och de underrät-
telser som utbyts vara underställd de nationella dataskyddsreglerna i medlems-
staten som mottar informationen, enligt samma regler som om de hade samlats 
in i den medlemsstaten. Artikel 8 går längre genom att fastslå att den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten, när den lämnar information och underrättelser, 
får ställa villkor i enlighet med sin nationella lagstiftning för hur den mottagande 
behöriga brottsbekämpande myndigheten får använda dessa uppgifter. Dessa vill-
kor kan också gälla för rapporteringen av resultatet av brottsutredningen eller för 
kriminalunderrättelseverksamhet som utbytet av information och underrättelser 
behövdes till. När den nationella lagstiftningen föreskriver undantag från begräns-
ningarna för användning (t.ex. för rättsliga myndigheter, lagstiftningsorgan osv.) får 

(788) Europeiska unionens råd (2006), rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om 
förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna 
i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89). 
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informationen och underrättelserna endast användas efter samråd med den över-
förande medlemsstaten.

Information och underrättelser som tillhandahålls får användas

• i de syften för vilka de har tillhandahållits,

• för att förebygga ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.

Behandling för andra ändamål kan tillåtas, men bara efter förhandstillstånd från den 
överförande medlemsstaten.

I det svenska initiativet anges det dessutom att de personuppgifter som behandlas 
måste skyddas i enlighet med internationella instrument såsom

• Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling 
av personuppgifter (789),

• Tilläggsprotokoll av den 8 november 2001 till denna konvention, gällande till-
synsmyndigheter och gränsöverskridande dataflöden (790),

• Europarådets rekommendation nr R(87) 15 om polisens användning av 
personuppgifter (791).

EU:s PNR-direktiv

Uppgifter från passageraruppgiftssamlingar (passageraruppgifter eller PNR-upp-
gifter) syftar på den information om flygpassagerare som samlas in av och lagras 
i flygbolagens boknings- och avgångskontrollsystem för deras egna kommersiel-
la syften. Denna information innehåller flera olika uppgifter, bland annat reseda-
tum, resväg, biljettinformation, kontaktuppgifter, resebyrå genom vilken flygresan 

(789) Europarådet (1981), konvention om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter, 
ETS nr 108.

(790) Europarådet (2001), tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av 
personuppgifter, ETS nr 108.

(791) Europarådet (1987), ministerkommitténs rekommendation nr R (87) 15 till medlemsstaterna om 
polisens användning av personuppgifter (antagen av ministerkommittén den 17 september 1987 vid 
det 410:e mötet mellan ministrarnas företrädare).
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bokades, betalningsmedel, platsnummer och bagageinformation (792). Behandling 
av passageraruppgifter kan hjälpa brottsbekämpande myndigheter att identifie-
ra kända eller potentiella misstänkta och utföra bedömningar utifrån resmönster 
och andra indikatorer som brukar förknippas med brottslig verksamhet. Genom 
att analysera passageraruppgifter kan man också i efterhand spåra resvägar och 
kontakter för personer som misstänks ha varit inblandade i brottslig verksamhet, 
vilket kan göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att identifiera kri-
minella nätverk (793). EU har ingått vissa avtal med tredjeländer för att utbyta pas-
sageraruppgifter, vilket förklaras i avsnitt 7. Man har dessutom infört behandling 
av passageraruppgifter inom EU, genom direktiv (EU) 2016/681 om användning av 
passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (EU:s PNR-direktiv) (794). I detta 
direktiv föreskrivs skyldigheter för lufttrafikföretag att överföra passageraruppgif-
ter till de behöriga myndigheterna, och där fastställs stränga dataskyddsåtgärder för 
när sådana uppgifter behandlas och samlas in. EU:s PNR-direktiv gäller för interna-
tionella flygningar till och från EU, men även för flygningar inom EU om en med-
lemsstat bestämmer det (795).

De PNR-uppgifter som samlas in får endast innehålla den information som tillåts en-
ligt EU:s PNR-direktiv. De måste lagras i en enda informationsenhet, på ett säkert 
ställe i varje medlemsstat. PNR-uppgifter måste avidentifieras sex månader efter 
att de överförts från lufttrafikföretaget och lagras i högst fem år (796). PNR-uppgif-
ter utbyts mellan medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna och Europol samt med 
tredjeländer, men endast utifrån fall till fall.

Överföringen och behandlingen av PNR-uppgifter och de rättigheter som skyd-
das för de registrerade måste följa dataskyddsdirektivet för polis och straffrätts-
liga myndigheter, och måste säkerställa den höga nivå på skydd för privatliv och 
personuppgifter som krävs i stadgan, den uppdaterade konventionen 108 och 
Europakonventionen.

(792) Europeiska kommissionen (2011), förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning 
av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, 
KOM(2011) 32 slutlig, Bryssel, 2.2.2011, s. 1.

(793) Europeiska kommissionen (2015), faktablad Fighting terrorism at EU level, an overview of Commission’s 
actions, measures and initiatives, Bryssel, 11 januari 2015.

(794) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av 
passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet (EUT L 119, 4.5.2016, s. 132).

(795) PNR-direktivet, L 119, s. 132, artiklarna 1.1 och 2.1.
(796) Se not 796, artikel 12.1 och 12.2.
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De oberoende nationella tillsynsmyndigheter som är behöriga enligt dataskyddsdi-
rektivet för polis och straffrättsliga myndigheter är också ansvariga för att ge råd 
om och övervaka tillämpningen av de bestämmelser som medlemsstaterna antar, 
i enlighet med EU:s PNR-direktiv.

Lagring av telekommunikationsuppgifter

Datalagringsdirektivet (797) – som förklarades ogiltigt den 8 april 2014 genom domen 
i målet Digital Rights Ireland – gjorde det obligatoriskt för leverantörer av kommu-
nikationstjänster att hålla metadata tillgängliga för det särskilda ändamålet att be-
kämpa allvarlig brottslighet, i minst 6 men högst 24 månader, oavsett om leveran-
tören fortfarande behövde dessa uppgifter i faktureringssyfte eller för att tekniskt 
tillhandahålla tjänsten.

Att lagra telekommunikationsuppgifter är ett tydligt ingrepp i rätten till data-
skydd (798). Om detta ingrepp är berättigat eller inte har bestridits i flera olika dom-
stolsförfaranden i EU:s medlemsstater (799).

Exempel: I målen Digital Rights Ireland och Kärntner Landesregierung 
m.fl. (800). väckte gruppen Digital Rights och Michael Seitlinger talan vid 
Irlands högsta domstol respektive Österrikes författningsdomstol, och be-
stred där lagligheten i nationella åtgärder som tillät lagring av elektroniska 
telekommunikationsuppgifter. Digital Rights bad den irländska domstolen 
att ogiltigförklara direktiv 2006/24/EG och den del av den nationella straff-
rätten som gällde terroristbrott. På samma sätt bestred Seitlinger och över 
11 000 andra sökande, och yrkade på ogiltigförklaring av, en bestämmelse 
i den österrikiska lagstiftning om telekommunikation som införlivade direktiv 
2006/24/EG.

(797) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter 
som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG 
(EUT L 105, 13.4.2006, s. 54).

(798) Europeiska datatillsynsmannen (2011), Yttrande av den 31 maj 2011 om utvärderingsrapporten från 
kommissionen till rådet och Europaparlamentet om datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EG), 
31 maj 2011.

(799) Tyskland, den federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), 1 BvR 256/08, 2 mars 2010, 
Rumänien, den federala författningsdomstolen (Curtea Constituțională a României), nr 1258, 
8 oktober 2009, Tjeckien, författningsdomstolen (Ústavní soud České republiky), 94/2011 Coll., 
22 mars 2011.

(800) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014, punkt 65.

https://web.archive.org/web/20101116085553/http:/zensus2011.de/fileadmin/material/pdf/gesetze/volkszaehlungsurteil_1983.pdf
NoHyperlink
http://www.edri.org/files/DataRetention_Judgment_ConstitutionalCourt_CzechRepublic.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0293
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0293
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När EU-domstolen bemötte dessa begäranden om förhandsavgörande, för-
klarade den att datalagringsdirektivet var ogiltigt. De uppgifter som fick 
lagras enligt direktivet gav sammantaget, enligt EU-domstolen, detaljerad 
information om enskilda personer. Dessutom granskade EU-domstolen hur 
allvarligt ingreppet var i de grundläggande rättigheterna till respekt för pri-
vatliv och skydd av personuppgifter. Domstolen konstaterade att lagringen 
tillgodoser ett mål av allmänt intresse, nämligen kampen mot allvarlig brotts-
lighet och därigenom den allmänna säkerheten. Trots det slog EU-domstolen 
fast att EU-lagstiftaren hade gått emot proportionalitetsprincipen genom att 
anta direktivet. Även om direktivet kunde vara lämpligt för att uppnå det 
önskade målet, så innebär det ”ett ingrepp i dessa rättigheter som i unionens 
rättsordning är långtgående och synnerligen allvarligt, utan att ingreppet är 
noggrant avgränsat genom bestämmelser som gör det möjligt att säkerställa 
att det verkligen är begränsat till vad som är strängt nödvändigt”.

Om det inte finns någon särskild lagstiftning om datalagring är sådan tillåten, som 
ett undantag från konfidentialiteten för telekommunikationsuppgifter enligt direktiv 
2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (801), när det 
är en förebyggande åtgärd, men det måste enbart vara i syfte att bekämpa allvarlig 
brottslighet. Sådan lagring måste begränsas till vad som är strikt nödvändigt med 
hänsyn till de kategorier av uppgifter som lagras, de kommunikationsmedel som på-
verkas, de berörda personerna och hur länge man väljer att lagringen ska vara. Na-
tionella myndigheter kan få tillgång till de lagrade uppgifterna enligt strikta villkor, 
däribland föregående granskning av en oberoende myndighet. Uppgifterna måste 
behållas inom EU.

Exempel: Efter domen i målen Digital Rights Ireland och Kärntner Landesre-
gierung m.fl. (802) togs ytterligare två mål till EU-domstolen beträffande den 
allmänna skyldigheten som ålagts leverantörer av elektroniska kommunika-
tionstjänster i Sverige och Storbritannien att lagra telekommunikationsupp-
gifter, enligt vad som krävdes i det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet. 

(801) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet 
och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(802) EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (stora 
avdelningen), 8 april 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0293
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0293
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I målet Tele2 Sverige och Home Department mot Tom Watson m.fl. (803) be-
slutade EU-domstolen att nationell lagstiftning som föreskriver allmän och 
urskillningslös lagring av uppgifter utan att kräva något samband mellan 
de uppgifter som måste lagras och ett hot mot den allmänna säkerheten, 
och utan att ange några villkor – t.ex. tidsperiod för lagringen, geografiskt 
område, grupp av personer som sannolikt är inblandad i allvarlig brottslighet 
– överskrider gränserna för vad som är strängt nödvändigt och inte kan anses 
berättigad i ett demokratiskt samhälle enligt kravet i direktiv 2002/58/EG, 
läst i ljuset av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Utsikter

I januari 2017 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning om respekten 
för privatlivet och skyddet av personuppgifter vid elektronisk kommunikation, som 
var tänkt att upphäva och ersätta direktiv 2002/58/EG (804). Förslaget innehåller 
inte några särskilda bestämmelser om datalagring. Däremot föreskrivs det att med-
lemsstaterna i lag får begränsa vissa skyldigheter och rättigheter enligt förordning-
en, när en sådan begränsning utgör en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att 
skydda särskilda allmänna intressen, däribland nationell säkerhet, försvar, allmän 
säkerhet samt för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder (805). Därmed skulle medlemsstaterna kunna be-
hålla eller skapa nationella datalagringsramar som omfattar riktade lagringsåtgär-
der, i den mån som dessa ramar är förenliga med unionsrätten, och om de tar hän-
syn till EU-domstolens rättspraxis i fråga om tolkningen av direktivet om integritet 
och elektronisk kommunikation och EU-stadgan om de grundläggande rättigheter-
na (806). Vid tillfället då denna handbok höll på att tas fram pågick diskussioner om 
att anta förordningen.

(803) EU-domstolen, förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen 
och Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson m.fl. (stora avdelningen), 
21 december 2016.

(804) Europeiska kommissionen (2017), förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt 
för privatlivet och skyddet av personuppgifter vid elektronisk kommunikation och om upphävande av 
direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation), COM(2017) 10 final, 
Bryssel, 10.1.2017. 

(805) Se not 805, skäl 26. 
(806) Se motiveringen till förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation COM(2017) 10 

final, punkt 1.3. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485780482&uri=CELEX:62015CJ0203
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485780482&uri=CELEX:62015CJ0203
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Paraplyavtalet mellan EU och USA om skydd av personuppgifter som 
utbyts för brottsbekämpande ändamål

Paraplyavtalet mellan EU och USA om behandling av personuppgifter i samband 
med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott trädde i kraft den 
1 februari 2017 (807). Paraplyavtalet mellan EU och USA har som syfte att säkerställa 
dataskydd på en hög nivå för EU-medborgarna och samtidigt fördjupa samarbetet 
mellan EU:s och USA:s brottsbekämpande myndigheter. Det kompletterar de avtal 
som redan finns mellan brottsbekämpande myndigheter i EU och USA respektive 
medlemsstaterna och USA, och ombesörjer också tydliga och harmoniserade data-
skyddsregler för kommande avtal på det här området. I detta avseende syftar avta-
let till att upprätta en bestående rättslig ram för att underlätta informationsutbytet.

Avtalet utgör inte i sig någon lämplig rättslig grund för utbyte av personuppgifter, 
utan erbjuder i stället lämpliga dataskyddsåtgärder för de berörda personerna. Det 
omfattar all behandling av personuppgifter som behövs för att förebygga, utreda, 
upptäcka och lagföra brott, däribland terrorism (808).

I avtalet fastställs många olika skyddsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter 
endast används för de ändamål som anges i avtalet. I synnerhet får EU-medborgar-
na följande skydd:

• Begränsningar av användningen av uppgifter: Personuppgifter får endast använ-
das för ändamålet att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott.

• Skydd mot godtycklig och omotiverad diskriminering.

• Vidareöverföring: All vidareöverföring till andra länder än USA, länder utanför EU 
eller internationella organisationer måste först ha samtycke från den behöriga 
myndigheten i landet som från början överförde uppgifterna.

(807) Se Europeiska unionens råd (2016), Enhanced data protection rights for EU citizens in law enforcement 
cooperation: EU and US sign ‘Umbrella agreement’, pressmeddelande 305/16, 2 juni 2016.

(808) Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter 
i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott av den 18 maj 2016 (OR.
en) 8557/16, artikel 3.1. Se även kommissionens meddelande om förhandlingarna om EU:s och USA:s 
dataskyddsavtal av den 26 maj 2010, MEMO/10/216, och EU-kommissionens pressmeddelande 
(2010) om höga standarder i avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter av den 
26 maj 2010, IP/10/609.



314

Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter

• Datakvalitet: Personuppgifter måste förvaras med hänsyn till hur korrekta, rele-
vanta, fullständiga och lämpliga i tiden de är.

• Säkerhet vid behandlingen, däribland anmälan av personuppgiftsincidenter.

• Behandling av känsliga uppgifter är endast tillåtet med lämpliga skyddsåtgärder 
i enlighet med lagen.

• Lagringsperioder: Personuppgifter får inte lagras under längre tid än vad som 
nödvändigt eller lämpligt.

• Rättigheter till tillgång och rättelse: Varje enskild person har rätt att få tillgång till 
sina personuppgifter, enligt vissa villkor, och ska kunna begära att uppgifterna 
rättas om de är felaktiga.

• Automatiserade beslut kräver lämpliga skyddsåtgärder, däribland möjligheten till 
mänskligt ingripande.

• Ändamålsenlig tillsyn, däribland samarbete mellan EU:s och USA:s 
tillsynsmyndigheter.

• Rättslig prövning och verkställbarhet: EU-medborgarna har rätt (809) att söka 
rättslig prövning vid amerikanska domstolar i fall där amerikanska myndigheter 
avslår tillgång eller rättelse, eller olagligt lämnar ut deras personuppgifter.

Enligt ”paraplyavtalet” har också ett system upprättats för att meddela den behö-
riga tillsynsmyndigheten i berörda personers medlemsstat om alla eventuella per-
sonuppgiftsincidenter, när det behövs. De rättsliga skyddsåtgärder som fastställs 
i avtalet säkerställer att EU-medborgare behandlas likvärdigt i USA när ett integri-
tetsintrång inträffar (810).

(809) Den amerikanska Judicial Redress Act undertecknades som lagtext av president Obama den 
24 februari 2016. 

(810) Europeiska datatillsynsmannen utfärdade ett yttrande om avtalet mellan EU och USA och 
rekommenderade bland annat att följande skulle antas: 1) att ”för de särskilda ändamål som de 
överfördes för” lades till i den artikel som handlar om att inte lagra uppgifter längre än vad som är 
nödvändigt och lämpligt, och 2) att undanta bulköverföring av känsliga uppgifter, vilket kan vara möjligt. 
Se Europeiska datatillsynsmannen, yttrande 1/2016, Preliminary Opinion on the agreement between 
the United State of America and the European Union on the protection of personal information relating 
to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences, § 35.

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1428
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-02-12_eu-us_umbrella_agreement_en.pdf
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8.3.1. Dataskydd hos EU:s rättsliga och 
brottsbekämpande organ

Europol

Europol, EU:s brottsbekämpningsorgan, har sitt huvudkontor i Haag och nationella 
Europolenheter i varje medlemsstat. Europol inrättades 1998, och dess nuvarande 
rättsliga status som EU-institution grundar sig på förordningen om Europeiska uni-
onens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europolförordningen) (811). Eu-
ropols mål är att bistå med att förebygga och utreda organiserad brottslighet, terro-
rism och andra slags allvarliga brott, förtecknade i bilaga I till Europolförordningen, 
som berör två eller flera medlemsstater. Detta gör man genom att utbyta informa-
tion och agera som EU:s informationsnav samt tillhandahålla underrättelseanalyser 
och hotbedömningar.

För att nå sina mål har Europol inrättat Europols informationssystem, med en data-
bas där medlemsstaterna kan utbyta underrättelser och information om brottslighet 
genom sina Europolenheter. Europols informationssystem kan användas för att till-
gängliggöra uppgifter som gäller personer som är misstänkta för eller har fällts för 
ett brott som omfattas av Europols befogenheter, eller personer för vilka det finns 
faktiska indikationer på att de kommer att begå sådana brott. Europol och Europo-
lenheterna kan lägga in uppgifterna direkt i Europols informationssystem och hämta 
dem därifrån. Det är bara den part som lade in uppgifterna i systemet som får ändra, 
korrigera eller ta bort dem. Även EU-organ, tredjeländer och internationella organi-
sationer får tillhandahålla information till Europol.

Information, däribland personuppgifter, kan också erhållas av Europol från offentligt 
tillgängliga källor som internet. Överföring av personuppgifter till EU-organen är en-
dast tillåtet om det är nödvändigt för att Europol eller det mottagande EU-organet 
ska kunna utföra sin uppgift. Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller in-
ternationella organisationer är endast tillåtet om kommissionen beslutar att landet 
eller den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat dataskydds-
nivå (”beslut om adekvat skyddsnivå”) eller om det finns ett internationellt avtal 
eller samarbetsavtal. Europol får ta emot och behandla personuppgifter från privata 
parter och privatpersoner med de strikta villkoren att dessa uppgifter överförs av 

(811) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens 
byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets 
beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 
24.5.2016, s. 53).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=EN
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en Europolenhet i enlighet med dess nationella lagstiftning, av en kontaktpunkt i ett 
tredjeland eller en internationell organisation som det finns ett etablerat samarbete 
med genom ett samarbetsavtal, eller av en myndighet i ett tredjeland eller en in-
ternationell organisation som är underställd ett beslut om adekvat skyddsnivå eller 
som EU har ingått ett internationellt avtal med. Samtliga informationsutbyten sker 
genom en nätapplikation för säkert informationsutbyte (Siena).

Som svar på den senaste utvecklingen har det upprättats specialiserade cen-
trum inom Europol. Det europeiska it-brottscentrumet upprättades inom Europol 
2013 (812). Centrumet fungerar som EU:s informationsnav om it-brottslighet, och 
bidrar till snabbare reaktioner i händelse av internetbrott, utvecklar och driftsätter 
digital kriminalteknik och tillhandahåller bästa praxis för it-brottsutredningar. Centru-
met är inriktat på it-brottslighet som

• begås av organiserade grupper för att skapa stora vinster genom brott, t.ex. 
internetbedrägerier,

• orsakar allvarlig skada för offret, t.ex. sexuellt utnyttjande av barn på nätet,

• påverkar kritiska infrastruktur- eller informationssystem inom EU.

Europeiska centrumet mot terrorism inrättades i januari 2016 för att ge opera-
tivt stöd till medlemsstaterna i utredningar gällande terroristbrott. På centrum-
et dubbelkontrolleras operativa uppgifter i realtid mot de uppgifter Europol redan 
har, vilket snabbt avslöjar finansieringsvägar, och man analyserar alla tillgäng-
liga utredningsdetaljer för att på så sätt sammanställa en strukturerad bild av ett 
terroristnätverk (813).

Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling inrättades i februari 
2016, efter ett möte med rådet i november 2015, för att hjälpa medlemsstaterna 
med att sikta in sig på och lösa upp kriminella nätverk som sysslar med migrants-
muggling. Centrumet fungerar som ett informationsnav som stöder EU:s regionala 
insatsstyrka och dess kontor i Catania (Italien) och Pireus (Grekland), som hjälper 

(812) Se även Europeiska datatillsynsmannen (2012), Opinion of the Data Protection Supervisor on the 
Communication from the European Commission to the Council and the European Parliament on the 
establishment of a European Cybercrime Centre, Bryssel, 29 juni 2012.

(813) Se Europols webbsida om Europeiska centrumet mot terrorism. 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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de nationella myndigheterna på många områden, däribland underrättelseutbyte, 
brottsutredningar och lagföring av kriminella människosmugglingsnätverk (814).

Den dataskyddsordning som styr Europols verksamhet förstärks av och bygger på 
principerna i EU-institutionernas dataskyddsförordning (815) och stämmer också 
överens med dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter, den 
uppdaterade konventionen 108 och polisrekommendationen.

Behandling av personuppgifter när det gäller offer för ett brott, vittnen eller andra 
personer som kan lämna information om brott, eller när det gäller personer under 
18 år, är tillåtet om det är strikt nödvändigt och proportionellt för att förhindra el-
ler bekämpa brottslighet som omfattas av Europols mål (816). Behandling av käns-
liga personuppgifter är förbjudet, såvida det inte är strikt nödvändigt och propor-
tionellt för att förebygga eller bekämpa brottslighet som ligger inom Europols mål 
och om dessa uppgifter kompletterar andra personuppgifter som har behandlats 
av Europol (817). I båda dessa fall får endast Europol ha tillgång till de relevanta 
uppgifterna (818).

Det är bara tillåtet att lagra uppgifter under en nödvändig och proportionell tidsperi-
od, och fortsatt lagring får endast ske med översyn vart tredje år, utan vilket uppgif-
terna raderas automatiskt (819).

Under vissa förutsättningar har Europol tillåtelse att överföra personuppgifter direkt 
till ett EU-organ eller till en myndighet i ett tredjeland eller till en internationell orga-
nisation (820). Personuppgiftsincidenter ska, om de sannolikt påverkar de berörda re-
gistrerade personernas rättigheter och friheter allvarligt och negativt, meddelas de 
registrerade utan onödigt dröjsmål (821). På medlemsstatsnivå ska en nationell till-
synsmyndighet utses för att övervaka Europols behandling av personuppgifter (822).

(814) Se Europols webbsida om Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling.
(815) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 

enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(816) Europolförordningen, artikel 30.1.
(817) Se not 817, artikel 30.2.
(818) Se not 817, artikel 30.3.
(819) Se not 817, artikel 31.
(820) Se not 817, respektive artiklarna 24 respektive 25.
(821) Se not 817, artikel 35.
(822) Europolförordningen, artikel 42.

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-migrant-smuggling-centre-emsc
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Europeiska datatillsynsmannen är ansvarig för att övervaka och säkerställa att fy-
siska personers grundläggande rättigheter och friheter skyddas i samband med Eu-
ropols behandling av personuppgifter, och för att ge råd till Europol och registrerade 
i alla frågor som rör behandling av personuppgifter. För det ändamålet fungerar Eu-
ropeiska datatillsynsmannen som utrednings- och klagomålsorgan och agerar i nära 
samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna (823). Europeiska datatillsyns-
mannen och de nationella tillsynsmyndigheterna ska ha möten två gånger om året 
i samarbetsnämnden, som har en rådgivande funktion (824). Medlemsstaterna är 
skyldiga att enligt lag inrätta en tillsynsmyndighet, med befogenhet att kontrollera 
att överföringen av personuppgifter från statsnivå till Europol och medlemsstatens 
sökning och utlämning av personuppgifter till Europol är tillåtlig (825). Medlemssta-
terna måste också säkerställa att den nationella tillsynsmyndigheten kan agera helt 
oberoende när den utför sina uppgifter och plikter enligt Europolförordningen (826). 
För att verifiera att uppgiftsbehandlingen är laglig, utföra egenkontroll av sin verk-
samhet och säkerställa dataintegritet och datasäkerhet, för Europol loggar eller do-
kumentation över sin uppgiftsbehandling. Dessa loggar innehåller information om 
behandlingar i automatiserade behandlingssystem gällande insamling, ändring, läs-
ning, utlämning, sammanförande och radering (827).

Ett beslut från Europeiska datatillsynsmannen kan överklagas till EU-domstolen (828). 
Varje enskild person som åsamkats skada till följd av otillåten behandling av person-
uppgifter har rätt att få ersättning för den åsamkade skadan, antingen från Europol 
eller från den ansvariga medlemsstaten, genom att väcka talan vid EU-domstolen 
i det förra fallet eller vid behörig nationell domstol i det senare fallet (829). Dessut-
om kan en särskild gemensam parlamentarisk kontrollgrupp vid de nationella par-
lamenten och Europaparlamentet kontrollera Europols verksamhet (830). Varje en-
skild person har rätt att få tillgång till alla personuppgifter Europol kan inneha om 
honom eller henne, och har dessutom rätt att begära att få dessa personuppgifter 
kontrollerade, korrigerade eller raderade. Detta kan vara underställt undantag och 
begränsningar.

(823) Se not 823, artiklarna 43 och 44.
(824) Se not 823, artikel 45.
(825) Se not 823, artikel 42.1. 
(826) Se not 823, artikel 42.1.
(827) Se not 823, artikel 40.
(828) Se not 823, artikel 48.
(829) Se not 823, artikel 50. 
(830) Se not 823, artikel 51. 
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Eurojust

Eurojust, som inrättades 2002, är ett EU-organ med huvudkontor i Haag. Det främjar 
rättsligt samarbete om utredningar och åtal gällande allvarlig brottslighet som berör 
minst två medlemsstater (831). Eurojust har befogenhet att

• stimulera och förbättra samordningen av utredningar och åtal mellan de behöri-
ga myndigheterna i de olika medlemsstaterna,

• underlätta verkställandet av framställningar och beslut gällande rättsligt 
samarbete.

Eurojusts uppgifter utförs av de nationella medlemmarna. Varje medlemsstat dele-
gerar en domare eller åklagare till Eurojust, vars status är underställd nationell lag-
stiftning och som är bemyndigad med de befogenheter som behövs för att utföra 
de nödvändiga uppgifterna för att stimulera och förbättra det rättsliga samarbetet. 
Dessutom agerar de nationella medlemmarna gemensamt som ett kollegium för att 
utföra särskilda Eurojust-uppgifter.

Eurojust får behandla personuppgifter så långt detta är nödvändigt för att uppnå 
dess mål. Detta är dock begränsat till särskild information gällande personer som 
misstänks för att ha begått eller deltagit i, eller har fällts för, ett brott som ligger 
inom Eurojusts behörighet. Eurojust får också behandla viss information om vittnen 
eller brottsoffer som ligger inom Eurojusts behörighet (832). Under exceptionella om-
ständigheter får Eurojust, under en begränsad tid, behandla mer omfattande per-
sonuppgifter gällande omständigheterna för ett brott där sådana uppgifter är direkt 
relevanta för en pågående utredning. Inom ramen för sin behörighet kan Eurojust 
samarbeta med andra av EU:s institutioner, organ och byråer och utbyta person-
uppgifter med dem. Eurojust kan också samarbeta och utbyta personuppgifter med 
tredjeländer och organisationer.

(831) Europeiska unionens råd (2002), rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande 
av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1), Europeiska unionens 
råd (2003), rådets beslut 2003/659/RIF av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2002/187/RIF 
om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EUT L 245, 29.3.2003, 
s. 44), Europeiska unionens råd (2009), rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om 
förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka 
kampen mot grov brottslighet (EUT L 138, 4.6.2009, s. 14) (Eurojustbesluten).

(832) Konsoliderad version av rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom rådets beslut 2003/659/RIF och 
genom rådets beslut 2009/426/RIF, artikel 15.2.
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När det gäller dataskydd måste Eurojust garantera en skyddsnivå som är som 
minst likvärdig med principerna i den uppdaterade konventionen 108 och dess 
efterföljande ändringar. När utbyte av uppgifter äger rum måste man iaktta sär-
skilda regler och begränsningar, som införs antingen genom ett samarbetsav-
tal eller en arbetsordning i enlighet med rådets beslut om Eurojust och Eurojusts 
dataskyddsregler (833).

En oberoende gemensam tillsynsmyndighet har inrättats vid Eurojust med uppgiften 
att övervaka den behandling av personuppgifter som utförs av Eurojust. Enskilda 
personer kan klaga hos den gemensamma tillsynsmyndigheten om de inte är nöjda 
med Eurojusts beslut om en begäran om tillgång, rättelse, blockering eller radering 
av personuppgifter. När Eurojust behandlar personuppgifter otillåtet, ska Eurojust 
vara ansvarsskyldigt i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlems-
stat där dess huvudkontor ligger, alltså Nederländerna, för all eventuell skada som 
åsamkats den registrerade.

Utsikter

Europeiska kommissionen presenterade i juli 2013 ett förslag till förordning för att 
reformera Eurojust. Detta förslag åtföljdes av ett förslag om att inrätta en europeisk 
allmän åklagarmyndighet (se nedan). Denna förordning har som syfte att rationa-
lisera funktionerna och strukturen så de överensstämmer med Lissabonfördraget. 
Målet med reformen är dessutom att fastställa en tydlig uppdelning mellan Euro-
justs operativa uppgifter, som utförs av Eurojusts kollegium, och dess administrativa 
uppgifter. På så sätt kommer också medlemsstaterna att kunna fokusera mer på de 
operativa uppgifterna. En ny styrelse kommer att inrättas som bistår kollegiet med 
att utföra de administrativa uppgifterna (834).

Europeiska åklagarmyndigheten

Medlemsstaterna har exklusiv befogenhet att lagföra brotten bedrägeri och felaktig 
tillämpning av EU-budgeten, vilket också har potentiella gränsöverskridande följder. 
Det har blivit viktigare att utreda och lagföra sådana brott och ställa förövarna av 
dem inför rätta, särskilt mot bakgrund av den fortgående ekonomiska krisen (835). 

(833) Regler för behandling och skydd av personuppgifter vid Eurojust (EUT C 68, 19.3.2005, s. 1).
(834) Se Europeiska kommissionens webbsida om Eurojust. 
(835) Se Europeiska kommissionen (2013), förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska 

åklagarmyndigheten, COM(2013) 534 final, Bryssel, 17.7.2013, s. 1, och kommissionens webbsida om 
Eppo.

http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/eurojust/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/public-prosecutor/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/public-prosecutor/index_en.htm
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Kommissionen har föreslagit en förordning om att inrätta en oberoende europeisk 
åklagarmyndighet (Eppo) (836), i syfte att bekämpa brott som påverkar EU:s ekono-
miska intressen. Eppo kommer att inrättas genom förfarandet för fördjupat sam-
arbete, vilket gör det möjligt för minst nio medlemsstater att etablera avancerat 
samarbete på ett område inom EU:s strukturer, utan att de andra EU-länderna är 
inblandade (837). Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Tjeckien och Tyskland har alla gått med i det fördjupade samarbetet, med-
an Italien och Österrike har uttryckt sin avsikt att gå med (838).

Eppo kommer att ha behörighet att utreda och lagföra EU-bedrägeri och andra brott 
som påverkar EU:s ekonomiska intressen, i syfte att effektivt samordna utredningar 
och åtal över de olika nationella rättsordningarna och förbättra användningen av re-
surser och informationsutbytet på europeisk nivå (839).

Eppo kommer att ledas av en europeisk allmän åklagare, med minst en delegerad 
europeisk åklagare placerad i varje medlemsstat som är ansvarig för utredningarna 
och åtalen i den medlemsstaten.

I förslaget fastställs starka skyddsåtgärder för att garantera rättigheterna för de per-
soner som är inblandade i Eppos utredningar såsom fastslås i nationell rätt, EU-rätt-
en och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. De utredningsåtgärder som 
mest berör grundläggande rättigheter behöver förhandstillstånd från en nationell 
domstol (840). Eppos utredningar kommer att underställas domstolskontroll i de na-
tionella domstolarna (841).

(836) Europeiska kommissionen (2013), förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska 
åklagarmyndigheten, COM(2013) 534 final, Bryssel, 17.7.2013.

(837) Fördraget om EU:s funktionssätt, artiklarna 86.1 och 329.1. 
(838) Se Europeiska unionens råd (2017), Tjugo medlemsstater överens om detaljerna för att inrätta 

europeisk åklagarmyndighet, pressmeddelande, 8 juni 2017. 
(839) Europeiska kommissionen (2013), förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska 

åklagarmyndigheten, COM(2013) 534 final, Bryssel, 17.7.2013, s. 1 och s. 51. Se även kommissionens 
webbsida om Eppo.

(840) Europeiska kommissionen (2013), förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska 
åklagarmyndigheten, COM(2013) 534 final, Bryssel, 17.7.2013, artikel 26.4.

(841) Se not 841, artikel 36.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/public-prosecutor/index_en.htm
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EU-institutionernas dataskyddsförordning (842) kommer att gälla för den behand-
ling av administrativa personuppgifter som utförs av Eppo. För den behandling av 
personuppgifter som gäller operativa frågor, som Europol, kommer Eppo att ha en 
fristående dataskyddsordning som liknar den som styr Europols och Eurojusts verk-
samhet, med tanke på att utövandet av Eppos funktioner kommer att innefatta be-
handlingen av personuppgifter med brottsbekämpnings- och åklagarmyndigheter 
på medlemsstatsnivå. Eppos dataskyddsregler är därför nästan identiska med reg-
lerna i dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter. Enligt förslaget 
om inrättande av Eppo måste behandlingen av personuppgifter överensstämma 
med principerna om laglighet och rättvisa, ändamålsbegränsning, uppgiftsminime-
ring, korrekthet, integritet och konfidentialitet. Eppo måste så långt som möjligt göra 
tydlig åtskillnad mellan personuppgifter för olika slags registrerade personer, t.ex. 
personer som fällts för ett brott, personer som bara är misstänkta, offer och vittnen. 
Eppo måste även försöka verifiera kvaliteten på de behandlade personuppgifterna 
och så långt som möjligt skilja på personuppgifter som bygger på fakta från person-
uppgifter som bygger på personliga bedömningar.

Förslaget innehåller bestämmelser om registrerades rättigheter, i synnerhet rätten 
till information, när det gäller tillgång till sina personuppgifter och rättelse, radering 
och begränsning av behandling, och det föreskrivs att sådana rättigheter också kan 
utövas indirekt, genom Europeiska datatillsynsmannen. Förslaget bygger också på 
principerna om säkerhet vid behandling och ansvarsskyldighet, då det krävs att 
Eppo genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en 
säkerhetsnivå som är lämplig för de risker som behandlingen utgör, för register över 
alla behandlingar och utför en konsekvensbedömning avseende dataskydd före be-
handlingen, när en typ av behandling (t.ex. behandling som inbegriper användning 
av ny teknik) sannolikt leder till hög risk för enskilda personers rättigheter. Slutligen 
föreskrivs i förslaget att kollegiet utser ett dataskyddsombud, som måste vara or-
dentligt engagerad i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter och måste se 
till att Eppo följer den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

(842) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
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8.3.2. Dataskydd i gemensamma informationssystem 
på EU-nivå

Förutom utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna och inrättande av särskilda 
EU-myndigheter för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, såsom Europol, 
Eurojust och Eppo, har det upprättats åtskilliga gemensamma informationssystem 
på EU-nivå som ska möjliggöra och underlätta samarbete och utbyte av uppgifter 
mellan de behöriga nationella myndigheterna och EU-myndigheterna för särskilda 
ändamål på områdena gränsskydd, invandring samt asyl och tull. Eftersom Schenge-
nområdet först skapades genom ett internationellt avtal som är oberoende av 
EU-rätten, utvecklades Schengens informationssystem (SIS) ur multilaterala avtal 
och infördes därefter i EU-lagstiftningen. Informationssystemet för viseringar (VIS), 
Eurodac, Eurosur och tullinformationssystemet (TIS) upprättades som instrument 
inom ramen för EU-lagstiftningen.

Tillsynen av dessa system är uppdelad mellan de nationella tillsynsmyndigheterna 
och Europeiska datatillsynsmannen. För att säkerställa skydd på hög nivå samar-
betar dessa myndigheter inom tillsynssamordningsgrupperna, som har hand om 
följande stora it-system: 1) Eurodac, 2) informationssystemet för viseringar, 3) 
Schengens informationssystem, 4) tullinformationssystemet, 5) informationssyste-
met för den inre marknaden (843). Tillsynssamordningsgrupperna brukar mötas två 
gånger om året, under en utvald ordförandes ledning, och anta riktlinjer, diskutera 
gränsöverskridande fall eller anta gemensamma ramar för kontroller.

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området 
frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (844), inrättad 2012, är ansvarig för den opera-
tiva förvaltningen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), 
Informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac. eu-Lisas huvuduppgift är att 
säkerställa en effektiv, säker och kontinuerlig drift av it-systemen. Byrån är också 
ansvarig för att anta de nödvändiga åtgärderna för att trygga säkerheten för syste-
men och för uppgifterna.

(843) Se Europeiska datatillsynsmannens webbsida om tillsynssamordning. 
(844) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om Europeiska 

unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och 
rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

https://edps.europa.eu/supervision-coordination_en
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Schengens informationssystem

År 1985 ingick många medlemsstater i den tidigare Europeiska gemenskapen av-
talet mellan Beneluxstaterna, Västtyskland och Frankrike om att gradvis avskaffa 
kontrollerna vid de gemensamma gränserna (Schengenavtalet), i syfte att skapa ett 
område för fri rörlighet för personer, obehindrat av gränskontroller inom Schenge-
nområdet (845). För att motverka det hot mot den allmänna säkerheten som skulle 
kunna uppkomma genom öppna gränser, upprättades stärkta gränskontroller vid 
Schengenområdets yttre gränser och även nära samarbete mellan de nationella po-
lisiära och rättsliga myndigheterna.

Till följd av att ytterligare stater anslöt sig till Schengenavtalet, integrerades slutli-
gen Schengensystemet i EU:s rättsliga ram genom Amsterdamfördraget (846). Ge-
nomförandet av detta beslut ägde rum 1999. Den senaste versionen av Schengens 
informationssystem, det så kallade SIS II, började användas den 9 april 2013. Det 
betjänar nu de flesta EU-medlemsstater (847) plus Island, Liechtenstein, Norge och 
Schweiz (848). Europol och Eurojust har också tillgång till SIS II.

SIS II utgörs av ett centralt system (C-SIS), ett nationellt system (N-SIS) i varje med-
lemsstat, samt en kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala och de natio-
nella systemen. C-SIS innehåller vissa uppgifter om personer och föremål som läggs 
in av medlemsstaterna. SIS används av nationella gränskontroll-, polis-, tull- och 
viseringsmyndigheter och rättsliga myndigheter i hela Schengenområdet. Var och 
en av medlemsstaterna använder en nationell kopia av C-SIS, som kallas nationella 
Schengeninformationssystem (N-SIS). De uppdateras konstant och därmed uppdate-
ras även C-SIS. Det finns olika typer av varningar i SIS:

• När en person inte har rätt att resa in i eller uppehålla sig i Schengenområdet.

(845) Avtal mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om 
det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 22.9.2000, s. 1).

(846) Europeiska gemenskaperna (1997), Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska 
unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman 
med dem (EGT C 340, 10.11.1997, s. 1).

(847) I Cypern, Irland och Kroatien pågår förberedande verksamhet för att länderna ska införlivas i SIS II, men 
de ingår ännu inte där. Se informationen om Schengens informationssystem som finns på webbplatsen 
för Europeiska kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor. 

(848) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om 
inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) 
(EUT L 381, 28.12.2006, s. 4) och Europeiska unionens råd (2007), rådets beslut 2007/533/RIF 
av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens 
informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
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• När en person eller ett föremål eftersöks av rättsliga eller brottsbekämpan-
de myndigheter (t.ex. europeiska arresteringsorder, begäranden om diskreta 
kontroller).

• När en person har rapporterats som saknad.

• När varor, t.ex. sedlar, bilar, skåpbilar, skjutvapen och identitetshandlingar, har 
rapporterats som stulna eller förlorad egendom.

Vid en varning ska uppföljningsaktiviter inledas via Sirenekontoren. SIS II har nya 
funktioner, såsom möjlighet att mata in biometriska uppgifter, exempelvis finger-
avtryck och foton, eller nya kategorier av varningar, såsom stulna båtar, flygplan, 
containrar eller betalningsmedel, förbättrade varningar om personer och föremål 
samt kopior av europeiska arresteringsorder om personer som söks för arrestering, 
överlämnande eller utlämning.

SIS II bygger på två rättsakter som kompletterar varandra: SIS II-beslutet (849) och SIS 
II-förordningen (850). EU-lagstiftaren har använt olika rättsliga grunder för antagan-
det av beslutet respektive förordningen. Beslutet styr hur SIS II används för ändamål 
som omfattas av polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet (EU:s f.d. tredje 
pelare). Förordningen gäller för varningsförfaranden som ligger inom områdena vi-
sering, asyl, invandring och annan politik knuten till fri rörlighet för personer (den 
f.d. första pelaren). Varningsförfarandena för varje pelare måste regleras genom 
separata rättsakter, eftersom de två rättsakterna antogs före Lissabonfördraget då 
pelarstrukturen avskaffades.

Båda rättsakterna innehåller regler för dataskydd. SIS II-beslutet förbjuder behand-
ling av känsliga uppgifter (851). Behandlingen av personuppgifter ska omfattas av 
den uppdaterade konventionen 108 (852). Dessutom har personer rätt att få tillgång 
till de personuppgifter som gäller dem och som finns med i SIS II (853).

(849) Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra 
generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

(850) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om 
inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT 
L 381, 28.12.2006, s. 4). 

(851) SIS II-beslutet, artikel 56, SIS II-förordningen, artikel 40.
(852) SIS II-beslutet, artikel 57.
(853) SIS II-beslutet, artikel 58, SIS II-förordningen, artikel 41.
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I SIS II-förordningen regleras villkoren och förfarandena för att lägga in och behandla 
varningar (där kallade registreringar) beträffande avslag på inresa eller vistelse för 
tredjelandsmedborgare. Där finns också regler för utbyte av kompletterande uppgif-
ter och tilläggsinformation för inresa till eller vistelse i en medlemsstat (854). Denna 
förordning innehåller också regler för dataskydd. Känsliga kategorier av uppgifter, 
sådana som åsyftas i artikel 9.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, får inte be-
handlas (855). SIS II-förordningen innehåller också vissa rättigheter för den registre-
rade, nämligen

• rätt att få tillgång till personuppgifter som gäller den registrerade (856),

• rätt att få oriktiga uppgifter rättade (857),

• rätt att radera uppgifter som lagras olagligt (858),

• rätt att bli informerad om det utfärdas en varning mot den registrerade. Infor-
mationen ska vara skriftlig och åtföljas av en kopia av eller en hänvisning till det 
nationella beslutet att utfärda varningen (859).

Rätten att bli informerad ska inte ges om 1) personuppgifterna inte har erhållits från 
den berörda tredjelandsmedborgaren och tillhandahållandet av sådana uppgifter är 
omöjligt eller skulle medföra oproportionerliga ansträngningar, 2) om den berörda 
tredjelandsmedborgaren redan erhållit uppgifterna, eller 3) om det enligt nationell 
lagstiftning finns en begränsning, bl.a. för att skydda nationell säkerhet eller före-
bygga brott (860).

Både enligt SIS II-beslutet och SIS II-förordningen kan åtkomsträttigheter för enskilda 
personer vad gäller SIS II utövas i vilken medlemsstat som helst, och hanteras i en-
lighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten (861).

(854) SIS II-förordningen, artikel 2.
(855) Se not 855, artikel 40.
(856) Se not, artikel 41.1.
(857) Se not 855, artikel 41.5. 
(858) Se not 855, artikel 41.5. 
(859) Se not 860, artikel 42.1. 
(860) Se not 860, artikel 42.2.
(861) SIS II-förordningen, artikel 41.1 och SIS II-beslutet, artikel 58. 
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Exempel: I målet Dalea mot Frankrike (862) nekades den klagande visum till 
Frankrike eftersom de franska myndigheterna hade meddelat Schengens 
informationssystem att han skulle nekas tillträde. Den klagande begärde 
utan framgång tillgång till och ändring eller radering av uppgifterna hos 
den franska dataskyddsmyndigheten, och till slut även hos franska högsta 
förvaltningsdomstolen. Europadomstolen ansåg att rapporteringen om den 
klagande till Schengens informationssystem hade skett i enlighet med lagen 
och följt det berättigade målet att skydda den nationella säkerheten. Efter-
som den klagande inte visade hur han faktiskt hade lidit som ett resultat 
av att han nekades tillträde till Schengenområdet och eftersom tillräckliga 
åtgärder för att skydda honom från godtyckliga beslut hade vidtagits hade 
ingreppet i hans rätt till skydd för privatlivet varit proportionerligt. Den kla-
gandes klagomål enligt artikel 8 förklarades därför otillåtligt.

Den behöriga nationella tillsynsmyndigheten i varje medlemsstat övervakar den in-
hemska N-SIS. Den nationella tillsynsmyndigheten måste säkerställa att en gransk-
ning av uppgiftsbehandlingen inom den inhemska N-SIS äger rum som minst vart 
fjärde år (863). De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsman-
nen samarbetar och säkerställer samordnad tillsyn av N-SIS, medan Europeiska da-
tatillsynsmannen ansvarar för tillsynen av C-SIS. För öppenhetens skull ska en ge-
mensam verksamhetsrapport överlämnas till Europaparlamentet, rådet och eu-Lisa 
vartannat år. Tillsynssamordningsgruppen för SIS II har inrättats för att säkerställa 
att tillsynen av SIS sker samordnat, och den har möten två gånger om året. Gruppen 
består av Europeiska datatillsynsmannen och representanter för tillsynsmyndighe-
terna i de medlemsstater som har infört SIS II, plus Island, Liechtenstein, Norge och 
Schweiz, eftersom SIS gäller för dem också då de är medlemmar i Schengen (864). 
Cypern, Kroatien och Irland är ännu inte med i SIS II och deltar därför bara som ob-
servatörer i tillsynssamordningsgruppen. När det gäller tillsynssamordningsgruppen 
samarbetar Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndighe-
terna aktivt, genom att utbyta information, hjälpa varandra att utföra granskning-
ar och kontroller, utforma harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på 
potentiella problem och främja medvetenheten om dataskyddsrättigheter (865). 

(862) Europadomstolen, Dalea mot Frankrike, nr 964/07, 2 februari 2010.
(863) SIS II-förordningen, artikel 60.2. 
(864) Se Europeiska datatillsynsmannens webbsida om Schengens informationssystem. 
(865) SIS II-förordningen, artikel 46 och SIS II-beslutet, artikel 62.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97520
https://edps.europa.eu/data-protection/european-it-systems/schengen-information-system_en
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Tillsynssamordningsgruppen för SIS II antar också riktlinjer som är till hjälp för re-
gistrerade. Ett exempel är guiden till att hjälpa registrerade att utöva sin rätt till 
tillgång (866).

Utsikter

År 2016 genomförde kommissionen en utvärdering av SIS (867), som visade att na-
tionella mekanismer har satts in så att registrerade ska kunna få tillgång till, rät-
ta och radera sina personuppgifter i SIS II eller få ersättning när det gäller felaktiga 
uppgifter. För att göra SIS II mer effektivt och ändamålsenligt lade kommissionen 
fram tre förslag till förordningar:

• En förordning om inrättande, drift och användning av SIS på området in- och ut-
resekontroller, som kommer att upphäva SIS II-förordningen.

• En förordning om inrättande, drift och användning av SIS på området polis-
samarbete och straffrättsligt samarbete, som kommer att upphäva bl.a. SIS 
II-beslutet.

• En förordning om användning av SIS vid återvändande av tredjelandsmedborga-
re som vistas olagligt i medlemsstaterna.

Viktigt är att det i förslagen är tillåtet att behandla andra kategorier av biometris-
ka uppgifter utöver foton och fingeravtryck, som redan ingår i den nuvarande SIS 
II-ordningen. Ansiktsavtryck, handavtryck och DNA-profiler kommer också att lag-
ras i SIS-databasen. Dessutom är den möjlighet som föreskrivs i SIS II-förordningen 
och SIS II-beslutet, att söka med fingeravtryck för att identifiera en person, obliga-
torisk i förslagen om personens identitet inte kan säkerställas på något annat sätt. 
Ansiktsbilder, foton och handavtryck kommer att användas för att söka i systemet 
och identifiera personer när detta blir tekniskt möjligt. De nya reglerna för biome-
triska kännetecken utgör särskilda risker för enskildas rättigheter. I sitt yttrande om 
kommissionens förslag (868) konstaterade Europeiska datatillsynsmannen att biome-
triska uppgifter är mycket känsliga och att, om de ska införas i en så storskalig 

(866) Se tillsynssamordningsgruppen för SIS II, The Schengen Information System. A guide for exercising the 
right of access, som finns på Europeiska datatillsynsmannens webbplats. 

(867) Europeiska kommissionen (2016), rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 
om utvärderingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i enlighet med 
artiklarna 24.5, 43.3 och 50.5 i förordning (EG) nr 1987/2006 och artiklarna 59.3 och 66.5 i beslut 
2007/533/RIF, COM(2016) 880 final, Bryssel, 21.12.2016.

(868) Europeiska datatillsynsmannen (2017), EDPS Opinion on the new legal basis of the Schengen 
Information System, yttrande 7/2017, 2 maj 2017. 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_sis_ii_guide_of_access_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_sis_ii_guide_of_access_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_sis_ii_guide_of_access_en.pdf
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databas, detta ska bygga på en evidensbaserad bedömning av behovet av att ha 
med dem i SIS. Med andra ord ska nödvändigheten av att behandla de nya kän-
netecknen kunna påvisas. Europeiska datatillsynsmannen ansåg också att det 
finns ett behov av att ytterligare klargöra vilken typ av information som får ingå 
i DNA-profilen. Eftersom DNA-profilen kan innehålla känslig information (det mest 
framträdande exemplet skulle vara avslöjande hälsoproblem) bör de DNA-profiler 
som lagras i SIS innehålla ”endast den minimiinformation som är strikt nödvändig 
för att identifiera de saknade personerna och uttryckligen utesluta hälsoinformation, 
rasursprung och annan känslig information” (869). I förslagen fastställs emellertid yt-
terligare skyddsåtgärder för att begränsa insamlingen och den fortsatta behandling-
en av uppgifter till vad som är strikt nödvändigt för den operativa verksamheten, 
och tillgången är förbehållen personer som behöver behandla personuppgifterna av 
operativa skäl (870). Förslagen bemyndigar också eu-Lisa att ta fram uppgiftskvali-
tetsrapporter för medlemsstaterna med jämna mellanrum, för att regelbundet gå 
igenom varningar och säkerställa uppgiftskvaliteten (871).

Informationssystemet för viseringar

Informationssystemet för viseringar (VIS), som också hanteras av eu-Lisa, utveckla-
des för att främja genomförandet av en gemensam visumpolitik i EU (872). Tack vare 
informationssystemet för viseringar kan Schengenstaterna utbyta visumuppgifter 
via ett system som förbinder konsulaten i Schengenstaterna i länder utanför EU med 
externa gränspassager i Schengens alla medlemsstater. Informationssystemet för 
viseringar hanterar uppgifter rörande ansökningar om korttidsvisum för att besö-
ka eller resa igenom Schengenområdet. Systemet gör det möjligt för gränsmyndig-
heter att med hjälp av biometriska uppgifter kontrollera om en person med visum 
är rätt innehavare av det och identifiera personer utan handlingar eller med falska 
handlingar.

(869) Se not 869, punkt 22.
(870) Europeiska kommissionen (2016), förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, 

drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU, COM(2016) 
883 final, Bryssel, 21.12.2016.

(871) Se not 871, s. 15.
(872) Europeiska unionens råd (2004), rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av 

informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5), Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) 
och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 60) (VIS-förordningen), Europeiska unionens råd (2008), rådets beslut 2008/633/RIF 
av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).
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I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssys-
temet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om vi-
seringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) regleras villkoren och förfarandena 
för att överföra personuppgifter angående ansökningar om viseringar för kortare 
vistelse. Där kontrolleras också de beslut som tas om ansökningarna, däribland be-
slut om att annullera, återkalla eller förlänga viseringen (873). VIS-förordningen om-
fattar främst uppgifter om den sökande, hans eller hennes viseringar, foton, finger-
avtryck, länkar till tidigare ansökningar samt ansökningsakterna för personer som 
medföljer honom eller henne, eller uppgifter om personer som bjuder in dem (874). 
Tillträde till VIS i syfte att lägga in, ändra eller radera uppgifter är begränsat enbart 
till medlemsstaternas viseringsmyndigheter, medan tillträde för att konsultera upp-
gifter ges till viseringsmyndigheter och behöriga myndigheter för kontroller vid ex-
terna gränspassager, kontroll av invandring och asyl.

Enligt vissa villkor kan nationell behörig polismyndighet och Europol begära tillgång 
till uppgifter som matats in i VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terrorist-
brott och andra brott (875). Eftersom VIS har utformats som ett instrument för att 
stödja genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken, så skulle principen 
om ändamålsbegränsning överträdas om VIS förvandlades till ett brottsbekämp-
ningsverktyg. Denna princip kräver, vilket förklaras i kapitel 3.2, att personuppgifter 
endast behandlas av specificerade, uttryckliga och berättigade skäl och att uppgif-
terna är adekvata, relevanta och inte går längre än vad som krävs för de ändamål de 
behandlas för. Av den anledningen beviljas inte nationella brottsbekämpningsmyn-
digheter och Europol rutinmässig tillgång till VIS-databasen. Tillgång får endast be-
viljas från fall till fall och ska åtföljas av strikta skyddsåtgärder. Villkoren och skydd-
såtgärderna för dessa myndigheters tillgång till och användning av VIS har reglerats 
i rådets beslut 2008/633/RIF (876).

I VIS-förordningen föreskrivs dessutom rättigheter för registrerade. De är följande:

• Rätten att bli informerad av ansvarig medlemsstat om identitet och kontakt-
uppgifter för den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandla per-
sonuppgifterna inom den medlemsstaten, för vilka ändamål registrerades 

(873) VIS-förordningen, artikel 1.
(874) Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om 

informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om 
viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

(875) Europeiska unionens råd (2008), rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till 
informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter 
och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 129).

(876) Se not 876. 
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personuppgifter kommer att behandlas inom VIS, de kategorier av personer som 
uppgifterna kan överföras till (mottagare) samt datalagringsperioden. Dessutom 
måste viseringssökande informeras om att det är obligatoriskt att samla in deras 
personuppgifter enligt VIS för att behandla deras ansökan, medan medlemssta-
terna också måste informera dem om att de har rätt att få tillgång till sina upp-
gifter och begära att de rättas eller raderas samt om de förfaranden som gör det 
möjligt för dem att utöva dessa rättigheter (877).

• Rätten att få tillgång till de personuppgifter om dem själva som har registrerats 
i VIS (878).

• Rätten att rätta felaktiga uppgifter (879).

• Rätten att radera uppgifter som lagras otillåtet (880).

För att säkerställa tillsynen av VIS har tillsynssamordningsgruppen för VIS inrättats. 
Den består av representanter för Europeiska datatillsynsmannen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna, som har möten två gånger om året. Denna grupp består av 
representanter från de 28 EU-medlemsstaterna och från Island, Liechtenstein, Norge 
och Schweiz.

Eurodac

Eurodac står för European Dactyloscopy, europeisk daktyloskopi (881). Det är ett 
centraliserat system som innehåller fingeravtrycksuppgifter för tredjelandsmed-
borgare och statslösa som söker asyl i en av EU:s medlemsstater (882). Systemet 

(877) VIS-förordningen, artikel 37.
(878) Se not 878, artikel 38.1.
(879) Se not 878, artikel 38.2. 
(880) Se not 878, artikel 38.2. 
(881) Se Europeiska datatillsynsmannens webbsida om Eurodac. 
(882) Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för 

jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 316, 15.12.2000, 
s. 1) rådets förordning (EG) nr 407/2002 av den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter 
för förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för 
en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 62, 5.3.2002, s. 1) (Eurodacförordningarna), 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om 
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 
om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området 
frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1) (den omarbetade Eurodacförordningen).

https://edps.europa.eu/data-protection/european-it-systems/eurodac_en
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har varit i drift sedan januari 2003, genom antagandet av rådets förordning (EG) 
nr 2725/2000; en omarbetning började tillämpas 2015. Dess syfte är i första hand 
att bistå med att avgöra vilken medlemsstat som ska ansvara för att utreda en viss 
asylansökan enligt förordning (EG) nr 604/2013. I den förordningen fastställs kri-
terierna och mekanismerna för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för 
att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller 
en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (Dublin III-förordningen) (883). 
Personuppgifter i Eurodac har som huvudsakligt syfte att underlätta tillämpningen 
av Dublin III-förordningen (884).

De nationella brottsbekämpande myndigheterna och Europol får jämföra finger-
avtryck kopplade till brottsutredningar med de fingeravtryck som finns i Eurodac, 
men bara för ändamålet att förhindra, upptäcka eller utreda terrorbrott eller andra 
allvarliga brott. Eftersom Eurodac har betecknats som ett instrument för att stödja 
genomförandet av EU:s asylpolitik, och inte som ett verktyg för brottsbekämpning, 
så har de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till databasen endast i specifika 
fall, under särskilda omständigheter och på stränga villkor (885). För vidare använd-
ning av uppgifterna i brottsbekämpningssyfte gäller dataskyddsdirektivet för polis 
och straffrättsliga myndigheter, medan uppgifter som används för huvudändamålet 
att underlätta tillämpningen av Dublin III-förordningen skyddas enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen. Vidareöverföring av personuppgifter som erhållits av en 
medlemsstat eller Europol enligt den omarbetade Eurodacförordningen till något 
tredjeland, en internationell organisation eller en privat aktör i eller utanför EU är 
förbjuden (886).

Eurodac utgörs av en central enhet, som drivs av eu-Lisa, för att lagra och jäm-
föra fingeravtryck, samt ett system för elektronisk uppgiftsöverföring mellan 
medlemsstaterna och den centrala databasen. Medlemsstaterna tar och överför 
fingeravtrycken för varje person som är 14 år eller äldre och söker asyl på deras 
territorium, och för varje tredjelandsmedborgare eller statslös person som är 14 
år eller äldre och grips i samband med att hen otillåtet passerar deras yttre gräns. 

(883) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31) (Dublin III-förordningen).

(884) Den omarbetade Eurodacförordningen (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1), artikel 1.1.
(885) Se not 885, artikel 1.2.
(886) Se not 885, artikel 35.
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Medlemsstaterna kan också ta och överföra fingeravtrycken för tredjelands-
medborgare eller statslösa som befinns uppehålla sig inom deras territorium utan 
tillstånd.

Även om vilka medlemsstater som helst kan använda sig av Eurodac och begä-
ra jämförelser med fingeravtrycksuppgifter, så är det bara den medlemsstat som 
har samlat in fingeravtrycken och överfört dem till centralenheten som har rätt att 
ändra uppgifterna, genom att korrigera, komplettera eller radera dem (887). eu-Li-
sa för register över all uppgiftsbehandling för att övervaka dataskyddet och tryg-
ga datasäkerheten (888). De nationella tillsynsmyndigheterna bistår och ger råd till 
de registrerade om hur de utövar sina rättigheter (889). Insamling och överföring av 
fingeravtrycksuppgifter är underställt rättslig prövning i de nationella domstolar-
na (890). EU-institutionernas dataskyddsförordning (891) och tillsynen från Europeiska 
datatillsynsmannen gäller behandlingen i det centrala systemet, som förvaltas av 
eu-Lisa när det gäller Eurodac (892). Om en person lider skada till följd av otillåten 
behandling, eller av någon rättsakt som är oförenlig med Eurodacförordningen, så 
har den personen rätt till ersättning från den medlemsstat som är ansvarig för ska-
dan (893). Det ska dock betonas att asylsökande är en särskilt utsatt grupp av perso-
ner som ofta har genomgått en lång och riskfylld resa. På grund av deras utsatthet 
och den prekära situation de ofta befinner sig i medan deras asylansökan behandlas 
kan det i praktiken visa sig svårt för dem att utöva sina rättigheter, däribland rätten 
till ersättning.

För att använda Eurodac i brottsbekämpningssyfte måste medlemsstaterna utse de 
myndigheter som ska ha rätt att begära tillgång, plus de myndigheter som ska kont-
rollera att begärandena om jämförelse är tillåtna (894). Nationella myndigheters, och 
Europols, tillgång till fingeravtrycksuppgifterna i Eurodac omfattas av mycket strik-
ta villkor. Den begärande myndigheten måste lämna in en motiverad elektronisk 

(887) Se not 885, artikel 27.
(888) Se not 885, artikel 28.
(889) Se not 885, artikel 29.
(890) Se not 885, artikel 29. 
(891) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 

enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(892) Den omarbetade Eurodacförordningen (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1), artikel 31.
(893) Se not 893, artikel 37. 
(894) Roots, L. (2015), ”The New EURODAC Regulation: Fingerprints as a Source of Informal Discrimination”, 

Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology, vol. 5, No. 2, s. 108–129.
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framställan först efter att uppgifterna jämförts med dem i andra tillgängliga infor-
mationssystem, t.ex. nationella fingeravtrycksdatabaser och VIS. Det måste finnas 
en fara för den allmänna säkerheten som är så allvarlig att det gör jämförelsen pro-
portionerlig. Jämförelsen måste vara verkligt nödvändig och gälla ett specifikt fall, 
och det måste finnas rimliga skäl att anta att jämförelsen väsentligen kommer att 
bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds, särskilt om det finns 
välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller ut-
satts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i en kategori som berörs av 
insamling av fingeravtryck i Eurodacsystemet. Jämförelsen måste göras uteslutande 
med fingeravtrycksuppgifter. Europol måste också erhålla tillstånd från den med-
lemsstat som samlade in fingeravtrycksuppgifterna.

Personuppgifter lagrade i Eurodac som gäller asylsökande behålls i tio år från det 
datum då fingeravtrycken togs, såvida inte den registrerade erhåller medborgarskap 
i en EU-medlemsstat. I så fall måste uppgifterna genast raderas. Uppgifter om ut-
ländska medborgare som grips för att otillåtet ha passerat den yttre gränsen lagras 
i 18 månader. Dessa uppgifter måste raderas omedelbart om den registrerade får 
uppehållstillstånd, lämnar EU:s territorium eller erhåller medborgarskap i en med-
lemsstat. Uppgifterna för de personer som beviljats asyl förblir tillgängliga för jämfö-
relse i samband med att förebygga, upptäcka och utreda terrorbrott och andra grova 
brott i tre år.

Utöver alla EU:s medlemsstater använder även Island, Liechtenstein, Norge och 
Schweiz Eurodac grundat på internationella avtal.

Tillsynssamordningsgruppen för Eurodac har inrättats för att säkerställa tillsynen av 
Eurodac. Den består av representanter för Europeiska datatillsynsmannen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna, som har möten två gånger om året. Denna grupp 
består av representanter från de 28 EU-medlemsstaterna och från Island, Liechtens-
tein, Norge och Schweiz (895).

Utsikter

I maj 2016 utfärdade kommissionen ett förslag till en ny omarbetad Eurodacför-
ordning, som en del i en reform med syftet att få det gemensamma europeiska 

(895) Se Europeiska datatillsynsmannens webbsida om Eurodac. 

https://edps.europa.eu/data-protection/european-it-systems/eurodac_en
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asylsystemet (Ceas) att fungera bättre (896). Den föreslagna omarbetningen är viktig, 
då den avsevärt kommer att utöka omfattningen av den ursprungliga Eurodac-da-
tabasen. Eurodac skapades från början för att stödja genomförandet av Ceas, ge-
nom att tillhandahålla fingeravtrycksbevisning så att det skulle gå att avgöra vilken 
medlemsstat som är ansvarig för att utreda en asylansökan inlämnad i EU. I den fö-
reslagna omarbetningen utökas tillämpningsområdena med databasen markant för 
att underlätta återvändande av irreguljära migranter (897). Nationella myndigheter 
kommer att kunna använda sig av databasen i syfte att identifiera tredjelandsmed-
borgare som uppehåller sig i EU olagligt, eller som kommit in i EU irreguljärt, för att 
få bevisning så att medlemsstaterna kan få hjälp att återsända dessa personer. Den 
rättsordning som just nu finns kräver dessutom bara insamling och lagring av fing-
eravtryck, men i förslaget införs insamling av personers ansiktsbilder (898), som är 
en annan typ av biometriska uppgifter. Förslaget skulle också sänka minimiåldern 
för barn som biometriska uppgifter kan inhämtas från – till 6 år (899) i stället för 14 
år, som är minimiåldern enligt 2013 års förordning. Förslagets utökade omfattning 
innebär att det kommer att utgöra ett intrång i rätten till privatliv och dataskydd för 
fler enskilda personer som kan inkluderas i databasen. För att motverka det intrång-
et försöker man i förslaget, och i de ändringsförslag som lagts fram av Europapar-
lamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 

(896) Europeiska kommissionen, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om 
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning), COM(2016) 272 final, 4.5.2016. 

(897) Se förslagets motivering, s. 3. 
(898) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse 

av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning), COM(2016) 272 final, 4.5.2016, 
artikel 2.1. 

(899) Se not 899, artikel 2.2. 
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frågor (900), att stärka dataskyddskraven. Då denna handbok utarbetades pågick dis-
kussioner om förslaget i parlamentet och rådet.

Eurosur

Det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) (901) är utformat för att för-
bättra kontrollen av Schengenområdets yttre gränser genom att upptäcka, förhindra 
och bekämpa irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet. Det är till 
för att förbättra informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan nationella 
samordningscentraler och Frontex, den EU-byrå som ansvarar för att utveckla och 
tillämpa det nya konceptet integrerad gränsförvaltning (902). Dess allmänna mål är

• att minska antalet irreguljära migranter som reser in i EU oupptäckta,

• att minska antalet dödsfall bland irreguljära migranter genom att rädda fler liv 
till havs,

• att öka EU:s inre säkerhet som helhet genom att bidra till att förebygga gränsö-
verskridande brottslighet (903).

Eurosur inledde sitt arbete den 2 december 2013 i alla medlemsstater med yttre 
gränser, och den 1 december 2014 i de övriga. Förordningen gäller övervakningen 

(900) Europaparlamentet, betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) 
nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har 
lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer 
som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär 
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning), PE 597.620v03-00, 
9 juni 2017. 

(901) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande 
av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).

(902) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en 
europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1). 

(903) Se även: Europeiska kommissionen (2008), Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om undersökning av 
möjligheterna att inrätta ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur), KOM(2008) 68 slutlig, 
Bryssel, 13.2.2008, Europeiska kommissionen (2011), Impact Assessment accompanying the Proposal 
for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Border 
Surveillance System (Eurosur), arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SEK(2011) 1536 
slutlig, Bryssel, 12.12.2011, s. 18.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0212%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fSV&language=SV
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av medlemsstaternas yttre land-, sjö- och luftgränser. Eurosur utbyter och behandlar 
personuppgifter i mycket begränsad omfattning, då medlemsstaterna och Frontex 
bara har rätt att utbyta identifieringsnummer för fartyg. Eurosur utbyter operativ in-
formation, som t.ex. var patruller befinner sig och incidenter inträffar, och som tum-
regel får den utbytta informationen inte innehålla personuppgifter (904). I de undan-
tagsfall då personuppgifter utbyts inom ramen för Eurosur, föreskrivs i förordningen 
att EU:s allmänna rättsliga ram för dataskydd tillämpas fullt ut (905).

Eurosur säkerställer alltså rätten till dataskydd, nämligen genom att ange att utby-
ten av personuppgifter måste ske enligt de kriterier och skyddsåtgärder som fast-
ställs i dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter och i den all-
männa dataskyddsförordningen (906).

Tullinformationssystemet

Ett annat viktigt informationssystem som inrättats på EU-nivå är tullinformations-
systemet (TIS) (907). När den inre marknaden inrättades avskaffades alla kontroller 
och formalia när det gäller varor som flyttas inom EU:s territorium, vilket ledde till en 
ökad risk för bedrägeri. Den risken uppvägdes av ett intensifierat samarbete mellan 
medlemsstaternas tullmyndigheter. Syftet med TIS är att bistå medlemsstaterna i att 
förebygga, utreda och lagföra allvarliga brott mot tull- och jordbrukslagstiftning, så-
väl nationellt som på EU-nivå. TIS upprättades genom två rättsakter, som antagits 
på olika rättsliga grunder: Rådets förordning (EG) nr 515/97 gäller samarbetet mel-
lan de olika nationella administrativa myndigheterna för bekämpning av bedrägeri 
i samband med tullunionen och den gemensamma jordbrukspolitiken, medan rådets 
beslut 2009/917/RIF har som syfte att bistå med att förebygga, utreda och lagfö-
ra grova överträdelser av tullagstiftningen. Det innebär att TIS inte bara har med 
brottsbekämpning att göra.

(904) Europeiska kommissionen, EUROSUR: Protecting the Schengen external borders – protecting migrants’ 
lives. EUROSUR in a nutshell, 29 november 2013. 

(905) Förordning (EU) nr 1052/2013, skäl 13 och artikel 13.
(906) Se not 906, skäl 13 och artikel 13.
(907) Europeiska unionens råd (1995), rådets akt av den 26 juli 1995 om utarbetandet av konventionen om 

användning av informationsteknologi för tulländamål (EGT C 316, 27.11.1995, s. 33), ändrad genom 
Europeiska unionens råd (2009), förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt 
bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och 
kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT 
L 82, 22.3.1997, s. 1), rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av 
informationsteknik för tulländamål (EUT L 323, 10.12.2009, s. 20) (TIS-beslutet).

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1070_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1070_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1070_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1070_fr.htm
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Den information som finns i TIS utgörs av personuppgifter som gäller råvaror, trans-
portmedel, företag, personer, varor och kontanter som lagras, beslagtas eller kon-
fiskeras. De kategorier av uppgifter som får behandlas är tydligt fastställda och 
innefattar namn, nationalitet, kön, födelseplats och födelsedatum för de berörda 
personerna, anledningen till att deras uppgifter finns med i systemet samt registre-
ringsnumret för transportmedlet (908). Denna information får endast användas i syfte 
att observera, rapportera eller utföra särskilda inspektioner, eller för strategiska eller 
operativa analyser gällande personer som misstänks bryta mot tullbestämmelserna.

Tillgång till TIS beviljas nationella tull-, skatte-, jordbruks-, folkhälso- och polismyn-
digheter samt Europol och Eurojust.

Behandlingen av personuppgifter måste överensstämma med de specifika reg-
ler som införts genom förordning (EG) nr 515/97 och rådets beslut 2009/917/RIF, 
liksom med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen, EU-institu-
tionernas dataskyddsförordning, den uppdaterade konventionen 108 och polisre-
kommendationen. Europeiska datatillsynsmannen ansvarar för tillsynen av TIS över-
ensstämmelse med förordning (EG) nr 45/2001. Datatillsynsmannen sammankallar 
ett möte minst en gång om året med samtliga nationella tillsynsmyndigheter för da-
taskydd som har befogenhet i frågor om TIS-relaterad tillsyn.

Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem

Migrationshantering, integrerad gränsförvaltning av EU:s yttre gränser samt kampen 
mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet utgör betydande utmaningar och 
har blivit allt mer komplicerat i en globaliserad värld. På senare år har EU arbetat 
med en ny omfattande strategi för att skydda och upprätthålla säkerheten utan att 
det äventyrar EU:s värderingar och grundläggande friheter. I de insatserna är det 
centralt att ha ett ändamålsenligt informationsutbyte mellan de nationella brotts-
bekämpande myndigheterna och mellan medlemsstaterna och de relevanta EU-by-
råerna (909). De befintliga EU-informationssystemen för gränsförvaltning och inre 

(908) Se TIS-beslutet, artiklarna 24, 25 och 28. 
(909) Europeiska kommissionen (2016), meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 

– Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, COM(2016) 205 final, Bryssel, 
6.4.2016, Europeiska kommissionen (2016), meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet och rådet – Att höja säkerheten i en rörlig värld – starkare yttre gränser och förbättrat 
informationsutbyte i kampen mot terrorism, COM(2016) 602 final, Bryssel, 14.9.2016, Europeiska 
kommissionen (2016), förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av 
Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
i medlemsstaterna. Se också meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska 
rådet och rådet: Sjunde rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion, 
COM(2017) 261 final, Bryssel, 16.5.2017. 
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säkerhet har sina respektive mål, sin institutionella ordning, registrerade personer 
och användare. EU har arbetat med att övervinna funktionella brister i sin uppsplitt-
rade uppgiftshantering mellan de olika informationssystemen, som SIS II, VIS och 
Eurodac, genom att utreda möjligheten till interoperabilitet (även kallat driftskom-
patibilitet eller bara kompatibilitet) (910). Huvudmålet är att säkerställa att behöriga 
polis-, tull- och rättsmyndigheter systematiskt får den nödvändiga informationen för 
att utföra sina uppgifter, samtidigt som de upprätthåller en balans när det gäller rätt-
en till privatliv, dataskydd och andra grundläggande rättigheter.

Interoperabilitet innebär ”informationssystems kapacitet att utbyta uppgifter och 
dela information” (911). Detta utbyte får inte äventyra de av nödvändighet stränga 
regler för tillgång och användning som garanteras av den allmänna dataskyddsför-
ordningen, dataskyddsdirektivet för polis och straffrättsliga myndigheter, EU-stad-
gan om de grundläggande rättigheterna och alla andra relevanta regler. Ingen 
integrerad lösning för uppgiftshantering får påverka principerna om ändamålsbe-
gränsning, inbyggt dataskydd eller dataskydd som standard (912).

Förutom att förbättra funktionerna för de tre huvudinformationssystemen – SIS II, 
VIS och Eurodac – har kommissionen föreslagit att det upprättas ett fjärde centra-
liserat gränsförvaltningssystem med inriktning på tredjelandsmedborgare: in- och 
utresesystemet (913), som förväntas införas 2020 (914). Kommissionen har även 
lagt fram ett förslag om att upprätta ett EU-system för reseuppgifter och 

(910) Europeiska unionens råd (2005), Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska 
unionen (EUT C 53, 3.3.2005, s. 1), Europeiska kommissionen (2010), meddelande från kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet – Översikt av informationshanteringen inom området med frihet, 
säkerhet och rättvisa, KOM(2010) 385 slutlig, Europeiska kommissionen (2016), meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Starkare och smartare informationssystem för 
gränser och säkerhet, COM(2016) 205 final, Bryssel, 6.4.2016, Europeiska kommissionen (2016), 
kommissionens beslut av den 17 juni 2016 om inrättande av en expertgrupp för informationssystem 
och interoperabilitet (EUT C 257, 15.7.2016, s. 3).

(911) Europeiska kommissionen (2016), meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 
– Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, COM(2016) 205 final, Bryssel, 
6.4.2016, s. 14.

(912) Se not 912, s. 4–5.
(913) Europeiska kommissionen (2016), förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 

av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om 
nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande 
ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final, Bryssel, 6.4.2016.

(914) Europeiska kommissionen (2016), meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 
– Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, COM(2016) 205 final, Bryssel, 
6.4.2016, s. 5.
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resetillstånd (Etias) (915), ett system som ska samla in information om personer som 
reser viseringsfritt till EU, för att möjliggöra förhandskontroll av irreguljär migration 
och säkerhetsrisker.

(915) Europeiska kommissionen (2016), förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624, COM(2016) 731 final, 16.11.2016. 
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

Allmänna dataskyddsförordningen
Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation

Elektroniska 
 kommunikationer

Uppdaterade 
konventionen 108
Rekommendation om 
telekommunikations-
tjänster

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 88

Anställnings-
förhållanden

Uppdaterade 
konventionen 108
Rekommendation om 
anställning
Europadomstolen, 
Copland mot Förenade 
kungariket, nr 62617/00, 
2007

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artikel 9.2 h och i

Medicinska 
uppgifter

Uppdaterade 
konventionen 108
Rekommendation om 
medicinska uppgifter
Europadomstolen, Z mot 
Finland, nr 22009/93, 
1997

Förordningen om kliniska prövningar Kliniska 
prövningar

Allmänna dataskyddsförordningen, 
artiklarna 6.4 och 89

Statistik Uppdaterade 
konventionen 108
Rekommendation om 
statistiska uppgifter

Särskilda typer av 
uppgifter och de relevanta 
dataskyddsreglerna för dem

9 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58033
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58033
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf
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EU Frågor som 
täcks

Europarådet

Förordning (EG) nr 223/2009 om 
europeisk statistik
EU-domstolen, C-524/06, Huber mot 
Bundesrepublik Deutschland (stora 
avdelningen), 2008

Officiell statistik Uppdaterade 
konventionen 108
Rekommendation om 
statistiska uppgifter

Direktiv 2014/65/EU om marknader för 
finansiella instrument
Förordning (EU) nr 648/2012 om 
OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister
Förordning (EG) nr 1060/2009 om 
kreditvärderingsinstitut
Direktiv 2007/64/EG om 
betalningstjänster på den inre 
marknaden

Finansiella 
uppgifter

Uppdaterade 
konventionen 108
Rekommendation 
90(19) som används för 
betalningar och andra 
liknande åtgärder
Europadomstolen, 
Michaud mot Frankrike, 
nr 12323/11, 2012

I flera fall har särskilda rättsinstrument antagits på europeisk nivå för att tillämpa de 
allmänna reglerna i den uppdaterade konventionen 108 eller i den allmänna data-
skyddsförordningen mer i detalj efter specifika situationer.

9.1. Elektroniska kommunikationer

Viktiga punkter

• Specifika regler om skydd av personuppgifter inom området telekommunikation, med 
särskild hänvisning till telefontjänster, ingår i Europarådets rekommendation från 1995.

• Behandlingen av personuppgifter rörande tillhandahållande av kommunikationstjäns-
ter på EU-nivå regleras i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

• Konfidentialitet i elektronisk kommunikation gäller inte enbart innehållet i ett med-
delande utan även metadata, såsom information om vem som kommunicerade med 
vem, när och hur länge samt uppgifter om plats varifrån uppgifterna kommunicerades.

Kommunikationsnät riskerar att i allt större omfattning ingripa på ett omotiverat 
sätt i användarnas personliga sfär, eftersom de tillhandahåller ytterligare tekniska 
möjligheter för att lyssna på och övervaka kommunikation via sådana nät. Särskilda 
förordningar för skydd av personuppgifter bedömdes därför som nödvändiga för att 
bemöta de särskilda riskerna för användare av kommunikationstjänster.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R0223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R0223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115377
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År 1995 utfärdade Europarådet en rekommendation på telekommunikationsområ-
det, med särskild hänvisning till telefontjänster (916). Enligt rekommendationen bör 
syftet med att samla in och behandla personuppgifter i samband med telekommu-
nikationer begränsas till att ansluta en användare till nätet, göra de särskilda tel-
ekommunikationstjänsterna tillgängliga, fakturera, kontrollera och säkerställa opti-
mal teknisk drift samt utveckla nät och tjänster.

Särskild uppmärksamhet ägnades också åt användningen av kommunikationsnät 
för att sända direktmarknadsföringsmeddelanden. Som en generell regel får direkt-
marknadsföringsmeddelanden inte riktas till någon abonnent som uttryckligen har 
avböjt dem. Automatisk uppringningsutrustning för att överföra förinspelade re-
klammeddelanden kan användas endast om en abonnent uttryckligen har gett sitt 
samtycke. Inhemsk lagstiftning ska innehålla detaljerade regler på området.

I EU:s rättsliga ram antogs, efter ett första försök 1997, direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation 2002 och ändrades 2009. Detta gjordes i syfte att kom-
plettera och specialanpassa bestämmelserna i det tidigare dataskyddsdirektivet för 
telekommunikationssektorn (917).

Tillämpningen av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation är begrän-
sad till kommunikationstjänster i offentliga elektroniska nät.

I direktivet om integritet och elektronisk kommunikation urskiljs tre huvudkategorier 
av uppgifter som genereras vid kommunikation:

• Uppgifter som utgör innehållet i de meddelanden som sänds vid kommunika-
tion; dessa uppgifter är strikt konfidentiella.

(916) Europarådet, ministerkommittén (1995), rekommendation Rec(95)4 till medlemsstaterna om skydd av 
personuppgifter på området telekommunikationstjänster, med särskild hänvisning till telefontjänster, 
7 februari 1995.

(917) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 
31.7.2002, s. 37) (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), i dess lydelse enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring 
av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling 
av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning 
(EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11).
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• Uppgifter som krävs för att upprätta och upprätthålla kommunikationen, så kall-
lade metadata, i direktivet benämnda ”trafikuppgifter”, såsom information om 
kommunikationspartner, tid och kommunikationens varaktighet.

• Inom metadata finns uppgifter som specifikt rör placeringen av kommunika-
tionsutrustningen, så kallade lokaliseringsuppgifter – dessa uppgifter utgör sam-
tidigt uppgifter om var användarna av kommunikationsutrustningen befinner 
sig, i synnerhet när det gäller användare av mobilkommunikationsutrustning.

Tjänsteleverantören får endast använda trafikuppgifter för fakturering och för att 
tekniskt tillhandahålla tjänsten. Efter samtycke från den registrerade kan emellertid 
dessa uppgifter lämnas till andra personuppgiftsansvariga som erbjuder mervärdes-
tjänster, exempelvis att lämna information angående var användaren befinner sig, 
var närmaste tunnelbanestation eller apotek finns eller väderprognos för platsen.

Annan tillgång till uppgifter om kommunikationer inom elektroniska nät måste, i en-
lighet med artikel 15 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, upp-
fylla kraven på berättigat intrång i rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med 
artikel 8.2 i Europakonventionen och bekräftat av EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna i dess artiklar 8 och 52. Sådan tillgång kan t.ex. vara för ändamålet att 
utreda brott.

Genom ändringarna från 2009 i direktivet om integritet och elektronisk kommunika-
tion (918) infördes följande:

• Restriktionerna när det gäller att skicka ut e-post som direktmarknadsföring har 
utvidgats till sms-tjänster, tjänster för multimediemeddelanden och andra slag 
av liknande tillämpningar. Marknadsföring via e-post är förbjudet om inte sam-
tycke lämnats i förväg. Utan detta samtycke får endast tidigare kunder kontak-
tas med marknadsföring via e-post om de har lämnat ut sin e-postadress och 
inte invänder.

(918) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring 
av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling 
av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning 
(EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11).
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• Medlemsstaterna blev skyldiga att se till att rättsliga åtgärder kan vidtas vid 
överträdelser av förbudet mot icke begärd kommunikation (919).

• Kakor, dvs. programvara som övervakar och registrerar en datoranvändares 
agerande, är inte längre tillåtna utan användarens samtycke. Den nationella lag-
stiftningen bör mer i detalj reglera hur samtycke ska uttryckas och erhållas för 
att erbjuda tillräckligt skydd (920).

Om en personuppgiftsincident uppstår som ett resultat av otillåten åtkomst, förlust 
eller förstörelse av uppgifter måste den behöriga tillsynsmyndigheten omedelbart 
informeras. Abonnenterna måste informeras om en personuppgiftsincident kan 
medföra eventuell skada för dem (921).

Enligt datalagringsdirektivet (922) krävdes att leverantörer av kommunikationstjäns-
ter lagrar metadata. Detta direktiv ogiltigförklarades dock av EU-domstolen (fler de-
taljer om detta finns i avsnitt 8.3).

Utsikter

I januari 2017 antog kommissionen ett nytt förslag till en förordning om integritet 
och elektronisk kommunikation, som ersätter det tidigare direktivet om integri-
tet och elektronisk kommunikation. Syftet skulle fortfarande vara att skydda ”de 
grundläggande rättigheterna och friheterna för fysiska och juridiska personer vid 
tillhandahållandet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster, i syn-
nerhet rätten till respekt för privatliv och kommunikation samt skyddet av fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter”. Samtidigt ska det nya 
förslaget säkerställa fri rörlighet för uppgifter från elektronisk kommunikation och 
tjänster för elektronisk kommunikation inom unionen (923). Medan den allmänna 

(919) Se det ändrade direktivet, artikel 13.
(920) Se not 920, artikel 5, se också artikel 29-gruppen (2012), Yttrande 04/2012 om undantag från krav på 

samtycke till kakor (cookies), WP 194, Bryssel, 7 juni 2012.
(921) Se också artikel 29-gruppen (2011), Working Document 01/2011 on the current EU personal data 

breach framework and recommendations for future policy developments, WP 184, Bryssel, 5 april 2011.
(922) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter 

som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG 
(EUT L 105, 13.4.2006, s. 54).

(923) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skyddet av 
personuppgifter vid elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG 
(förordning om integritet och elektronisk kommunikation),COM(2017) 10 final, artikel 1.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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dataskyddsförordningen främst tar upp artikel 8 i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, så har den föreslagna förordningen som syfte att införliva artikel 7 
i stadgan i EU:s sekundärlagstiftning.

Förordningen skulle anpassa bestämmelserna i det tidigare direktivet till den nya 
tekniken och verkligheten på marknaden, och skulle bygga upp en ram som är om-
fattande och överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen. I detta 
avseende skulle förordningen om integritet och elektronisk kommunikation bli spe-
ciallag till den allmänna dataskyddsförordningen och specialanpassa den efter upp-
gifter i elektronisk kommunikation som utgör personuppgifter. Den nya förordning-
en omfattar behandlingen av ”data från elektronisk kommunikation”, som det står 
i förslaget, däribland innehåll och metadata i elektronisk kommunikation som inte 
nödvändigtvis är personuppgifter. Den territoriella omfattningen är begränsad till EU, 
däribland när uppgifter som erhålls i EU behandlas utanför EU, och sträcker sig till att 
också omfatta leverantörer av over-the-top-kommunikationstjänster. Dessa är tjän-
steleverantörer som levererar innehåll, tjänster eller program över internet utan att 
en nätoperatör eller internettjänsteleverantör är direkt inblandad. Exempel på såda-
na leverantörer är Skype (röst- och videosamtal), WhatsApp (meddelanden), Google 
(sökningar), Spotify (musik) eller Netflix (videomaterial). Verkställighetsmekanis-
merna i den allmänna dataskyddsförordningen skulle gälla för den nya förordningen.

Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation är avsedd att antas före 
den 25 maj 2018, det datum då den allmänna dataskyddsförordningen ska vara till-
lämplig i alla de 28 medlemsstaterna. Detta förutsätter dock att både Europaparla-
mentet och rådet ger sitt godkännande (924).

9.2. Uppgifter om anställda

Viktiga punkter

• Särskilda regler för dataskydd i anställningsförhållanden finns beskrivna i Europarådets 
rekommendation om skydd för personuppgifter som används för ändamål som rör 
anställning.

(924) För mer information, se Europeiska kommissionen (2017), Skärpt integritetsskydd för alla elektroniska 
kommunikationstjänster och uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler, pressmeddelande, 
10 januari 2017. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_en.htm


347

Särskilda typer av uppgifter och de relevanta dataskyddsreglerna för dem

• I den allmänna dataskyddsförordningen hänvisas det till anställningsförhållanden en-
dast i samband med behandlingen av känsliga uppgifter.

• Det kan ifrågasättas om samtycke, som måste ha lämnats frivilligt, är giltigt som rätts-
lig grund för att behandla uppgifter om anställda, med tanke på den ekonomiska oba-
lansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Omständigheterna kring samtycke mås-
te bedömas noggrant.

Behandling av uppgifter i samband med anställning omfattas av den allmänna 
EU-lagstiftningen om skydd för personuppgifter. Det finns dock en förordning (925) 
som specifikt handlar om skydd vid EU-institutionernas behandling av personupp-
gifter i samband med anställning (bland annat). I den allmänna dataskyddsförord-
ningen omnämns anställningsförhållanden specifikt i artikel 9.2, där det står att per-
sonuppgifter får behandlas när den personuppgiftsansvarige eller den registrerade 
fullgör sina skyldigheter och utövar sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen bör den anställda tydligt kunna urskilja 
de uppgifter han eller hon frivilligt samtycker till behandling/lagring av och de än-
damål som hans eller hennes uppgifter lagras för. Anställda bör också informeras 
om sina rättigheter och om hur länge uppgifterna kommer att lagras, innan sam-
tycke kan ges. Om en personuppgiftsincident sannolikt leder till hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter måste arbetsgivaren underrätta den anställda om 
incidenten. I artikel 88 i förordningen tillåts medlemsstaterna fastställa mer specifika 
regler för att säkerställa att anställdas rättigheter och friheter skyddas när det gäller 
deras personuppgifter i samband med anställning.

Exempel: I målet Worten (926) innehöll uppgifterna en registrering av arbetstid 
med de dagliga arbets- och viloperioderna, vilket utgör personuppgifter. 
Enligt den nationella lagstiftningen kan en arbetsgivare behöva göra note-
ringar av arbetstid tillgängliga för de nationella arbetsmiljömyndigheterna. 
Det skulle möjliggöra omedelbar tillgång till de relevanta personuppgifterna. 

(925) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(926) EU-domstolen, C-342/12, Worten – Equipamentos para o Lar SA mot Autoridade para as Condições de 
Trabalho (ACT), 30 maj 2013, punkt 19.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486680719&uri=CELEX:62012CJ0342
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486680719&uri=CELEX:62012CJ0342
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Emellertid är det nödvändigt med tillgång till personuppgifterna för att 
den nationella myndigheterna ska kunna övervaka efterlevnaden av 
arbetsmiljölagstiftningen (927).

När det gäller Europarådet utfärdades rekommendationen om skydd för personupp-
gifter som används för ändamål som rör anställning 1989 och reviderades 2015 (928). 
Rekommendationen omfattar behandling av personuppgifter i anställningssyfte 
i både den privata och offentliga sektorn. Behandlingen måste följa vissa principer 
och begränsningar, såsom principen om öppenhet, och arbetstagarombud måste 
rådfrågas innan övervakningssystem införs på arbetsplatsen. I rekommendationen 
står det också att arbetsgivarna bör vidta förebyggande åtgärder, t.ex. filter, i stället 
för att övervaka de anställdas internetanvändning.

En undersökning av de vanligaste dataskyddsproblemen just i anställningssam-
manhang finns i ett arbetsdokument från artikel 29-gruppen (929). Arbetsgruppen 
analyserade samtyckets betydelse som rättslig grund för att behandla uppgifter 
om anställda (930). Man fann att den ekonomiska obalansen mellan arbetsgivaren 
som begär samtycke och den anställda som lämnar samtycke ofta ger upphov till 
tvivel huruvida samtycket ges frivilligt eller inte. När man bedömer samtyckets gil-
tighet i anställningssammanhang bör det därför tas noga hänsyn till under vilka om-
ständigheter samtycke används som rättslig grund för uppgiftsbehandling.

Ett vanligt dataskyddsproblem i dagens typiska arbetsmiljö är i hur stor omfattning 
man berättigat kan övervaka anställdas elektroniska kommunikation inom arbets-
platsen. Det hävdas ofta att detta problem är lätt att lösa genom att bara förbju-
da privat användning av kommunikationsutrustning på arbetet. Ett sådant allmänt 
förbud skulle emellertid vara oproportionerligt och orealistiskt. Europadomstolens 
domar i målen Copland mot Förenade kungariket och Bărbulescu mot Rumänien är 
särskilt intressanta i det här sammanhanget.

(927) Se not 927, punkt 43.
(928) Europarådet, ministerkommittén (2015), rekommendation Rec(2015)5 till medlemsstaterna om skydd 

för personuppgifter som används för ändamål som rör anställning, april 2015.
(929) Artikel 29-gruppen (2017), Yttrande 2/2017 om behandling av personuppgifter på arbetsplatsen, WP 

249, Bryssel, 8 juni 2017.
(930) Artikel 29-gruppen (2005), Arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995, WP 114, Bryssel, 25 november 2005.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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Exempel: I målet Copland mot Förenade kungariket (931) övervakades i hem-
lighet en högskoleanställds telefon-, e-post- och internetanvändning för att 
ta reda på om hon i alltför stor utsträckning använde högskolans lokaler/
utrustning i personligt syfte. Europadomstolen hävdade att telefonsamtal 
från affärslokaler omfattades av begreppen privatliv och korrespondens. 
Dessa samtal och e-postmeddelanden från arbetet, liksom information 
från övervakning av personlig internetanvändning, skyddades av artikel 8 
i Europakonventionen. I den klagandes fall fanns inga bestämmelser som 
reglerade omständigheterna enligt vilka arbetsgivare kunde övervaka an-
ställdas användning av telefon, e-post och internet. Ingreppet var därför 
inte lagenligt. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 i Europakonventionen 
hade överträtts.

Exempel: I målet Bărbulescu mot Rumänien (932) blev den klagande avskedad 
för att ha använt internet på sin arbetsplats på arbetstid, i strid mot interna 
regler. Hans arbetsgivare övervakade hans kommunikation. Noteringarna, 
som visade meddelanden av rent privat slag, togs fram under de inhemska 
förfarandena. Europadomstolen fann att artikel 8 var tillämplig, och lämnade 
frågan öppen huruvida den klagande rimligen kunnat förvänta sig ett skydd 
för privatlivet med arbetsgivarens restriktiva regler, men konstaterade dock 
att en arbetsgivares instruktioner inte kunde minska det privata sociala livet 
på arbetsplatsen till noll.

När det gällde sakförhållandet måste de fördragsslutande staterna beviljas 
ett stort utrymme för skönsmässig bedömning av behovet av att upprätta 
en rättslig ram för en arbetsgivares reglering av de anställdas elektroniska 
eller övriga kommunikation av icke-yrkesrelaterat slag på arbetsplatsen. 
Trots det måste de inhemska myndigheterna säkerställa, när en arbetsgivare 
inför åtgärder för att övervaka korrespondens och annan kommunikation, 
oavsett sådana åtgärders omfattning och varaktighetstid, att detta åtföljs av 
lämpliga och tillräckliga skyddsåtgärder mot missbruk. Proportionalitet och 
förfarandegarantier mot godtycklighet var väsentliga, och Europadomstolen 
identifierade ett antal faktorer som var relevanta under omständigheterna. 
Det var bl.a. omfattningen av arbetsgivarens övervakning av anställda och 
graden av intrång i den anställdas privatliv, konsekvenserna för arbetsgiva-
ren och huruvida tillräckliga skyddsåtgärder hade tillhandahållits. Dessutom 

(931) Europadomstolen, Copland mot Förenade kungariket, nr 62617/00, 3 april 2007.
(932) Europadomstolen, Bărbulescu mot Rumänien (stora kammaren), nr 61496/08, 5 september 2017, 

punkt 121.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082
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måste de inhemska myndigheterna säkerställa att en anställd vars kommu-
nikation hade övervakats hade tillgång till rättsmedel inför ett rättsligt organ 
med behörighet att avgöra, åtminstone i huvudsak, hur dessa beskrivna 
kriterier iakttogs och om de ifrågasatta åtgärderna var lagliga.

I detta fall fann Europadomstolen att artikel 8 hade överträtts eftersom de 
inhemska myndigheterna inte hade gett tillräckligt skydd av den klagandes 
rätt till skydd för privatliv och korrespondens, och följaktligen inte hade 
uppnått rätt balans mellan de aktuella intressena.

Enligt Europarådets rekommendation om anställning bör personuppgifter som sam-
las in om anställda erhållas direkt från den enskilda personen.

Personuppgifter som samlas in för rekrytering måste begränsas till information som 
krävs för att utvärdera de klagandes lämplighet och deras karriärmöjligheter.

I rekommendationen nämns också specifikt uppgifter om domar rörande enskilda 
anställdas prestationer eller potential. Uppgifter om domar måste baseras på kor-
rekta och ärliga utvärderingar och får inte formuleras på ett förolämpande sätt. Det-
ta framgår av principerna om rättvis behandling av uppgifter och korrekta uppgifter.

En specifik aspekt av dataskyddslagstiftningen i relationen mellan arbetsgivare och 
anställd är den roll de anställdas representanter har. Dessa representanter kan få 
personuppgifter från anställda endast om det är nödvändigt för att de ska kunna re-
presentera de anställdas intressen, eller om sådana uppgifter är nödvändiga för att 
fullfölja eller övervaka de skyldigheter som fastställs i kollektivavtal.

Känsliga personuppgifter som samlas in i anställningssyfte får endast behandlas 
i särskilda fall och enligt de garantier som fastställts i inhemsk lag. Arbetsgivare kan 
fråga anställda eller arbetssökande om deras hälsostatus eller låta dem genomgå 
läkarundersökning endast när detta är nödvändigt. Det kan vara för att fastställa de-
ras lämplighet för anställningen, uppfylla kraven på förebyggande vård, skydda den 
registrerades eller andra anställdas och enskildas grundläggande intressen, göra det 
möjligt att bevilja sociala förmåner eller svara på rättsliga begäranden. Hälsouppgif-
ter får inte samlas in från andra källor än den berörda anställda utom om uttryckligt 
och informerat samtycke erhållits eller om det föreskrivs i nationell lagstiftning.
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Enligt rekommendationen om anställning ska anställda informeras om syftet med 
behandlingen av deras personuppgifter, typen av personuppgifter som lagras, de 
enheter till vilka uppgifterna regelbundet skickas och syfte och den rättsliga grun-
den för sådan utlämning. Elektronisk kommunikation får bara inhämtas på arbets-
platsen av säkerhetsskäl eller andra berättigade skäl, och sådan åtkomst är inte 
tillåten förrän de anställda har informerats om att arbetsgivaren kan få tillgång till 
denna typ av kommunikation.

De anställda måste ha rätt att få tillgång till sina anställningsuppgifter liksom rätt 
att ändra eller radera dem. Om uppgifter om domar behandlas måste de anställda 
dessutom ha rätt att bestrida domen. Dessa rättigheter kan emellertid begränsas 
tillfälligt vid interna utredningar. Om en anställd nekas tillgång, ändring eller radering 
av personuppgifter vid anställningen måste den nationella lagstiftningen tillhanda-
hålla lämpliga förfaranden för att bestrida nekandet.

9.3. Hälsouppgifter

Viktig punkt

• Medicinska uppgifter är känsliga uppgifter och omfattas därför av särskilt skydd.

Personuppgifter rörande den registrerades hälsotillstånd räknas som känsliga upp-
gifter enligt artikel 9.1 i den allmänna dataskyddsförordningen och enligt artikel 6 
i den uppdaterade konventionen 108. Följaktligen är hälsorelaterade uppgifter före-
mål för en strängare ordning för uppgiftsbehandling än uppgifter som inte är känsli-
ga. I den allmänna dataskyddsförordningen förbjuds behandling av ”personuppgifter 
om hälsa” (vilket uppfattas som ”alla de uppgifter som hänför sig till en registrerad 
persons hälsotillstånd som ger information om den registrerades tidigare, nuvaran-
de eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd”) (933), liksom genetiska och 
biometriska uppgifter, såvida det inte är tillåtet enligt artikel 9.2. Båda typerna av 
uppgifter har lagts till i förteckningen över ”särskilda kategorier av uppgifter” (934).

(933) Allmänna dataskyddsförordningen, skäl 35.
(934) Se not 934, artikel 2.
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Exempel: I målet Z mot Finland (935) hade den klagandes exmake, som var 
smittad med hiv, begått ett antal sexualbrott. Han dömdes sedan för dråp 
eftersom han medvetet hade utsatt sina offer för risken att infekteras av hiv. 
Den nationella domstolen krävde att den fullständiga domen och handlingar-
na i målet skulle vara sekretessbelagda i tio år trots krav från den klagande 
om en längre sekretessperiod. Dessa krav avvisades av appellationsdom-
stolen, och domen innehöll både den klagandes och hennes exmakes full-
ständiga namn. Europadomstolen ansåg att ingreppet inte betraktades som 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, eftersom skyddet av medicinska 
uppgifter var av grundläggande betydelse för rätten till respekt för privat- 
och familjeliv, särskilt när det gäller information om hivinfektioner, med 
tanke på det stigma som är förbundet med sjukdomen i många samhällen. 
Domstolen drog därför slutsatsen att tillgång till den klagandes identitet och 
medicinska tillstånd, såsom det beskrevs i appellationsdomstolens dom efter 
en period om endast tio år efter domen, skulle innebära en överträdelse av 
artikel 8 i Europakonventionen.

Enligt EU-lagstiftningen tillåts i artikel 9.2 h i den allmänna dataskyddsförordning-
en att medicinska uppgifter behandlas när detta krävs för förebyggande hälso- 
och sjukvård, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller 
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster. Behandling är dock endast tillåtlig när 
den utförs av vårdpersonal som har tystnadsplikt, eller annan person med liknande 
skyldighet (936).

I Europarådets lagstiftning finns Europarådets rekommendation om medicinska 
uppgifter från 1997, där principerna från konvention 108 tillämpas mer i detalj på 
uppgiftsbehandling på det medicinska området (937). De föreslagna reglerna är i linje 
med dem i den allmänna dataskyddsförordningen när det gäller berättigade syften 
för att behandla medicinska uppgifter, de nödvändiga skyldigheterna till tystnads-
plikt för personer som använder hälsouppgifter och de registrerades rätt till öp-
penhet och tillgång, rättelse och radering. Medicinska uppgifter som får hanteras 

(935) Europadomstolen, Z mot Finland, nr 22009/93, 25 februari 1997, punkterna 94 och 112, se även 
Europadomstolen, M.S. mot Sverige, nr 20837/92, 27 augusti 1997, Europadomstolen, L.L. mot 
Frankrike, nr 7508/02, 10 oktober 2006, Europadomstolen, I mot Finland, nr 20511/03, 17 juli 2008, 
Europadomstolen, K.H. m.fl. mot Slovakien, nr 32881/04, 28 april 2009, Europadomstolen, Szuluk mot 
Förenade kungariket, nr 36936/05, 2 juni 2009.

(936) Europadomstolen, Biriuk mot Litauen, nr 23373/03, 25 november 2008.
(937) Europarådet, ministerkommittén (1997), rekommendation Rec(97)5 till medlemsstaterna om skydd 

av medicinska uppgifter, 13 februari 1997. Lägg märke till att denna rekommendation håller på att 
revideras.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58033
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58177
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77356
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77356
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92767
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92767
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89827
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2223373/03%22]%7D
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av vårdpersonal får inte heller överföras till brottsbekämpande myndigheter om 
inte ”tillräckliga garantier ges för att förebygga utlämning som inte överensstäm-
mer med skyddet för privatlivet som garanteras enligt artikel 8 i Europakonventio-
nen” (938). Den nationella lagstiftningen måste också ”formuleras med tillräcklig ex-
akthet och adekvat erbjudet rättsligt skydd mot godtycklighet” (939).

Rekommendationen om medicinska uppgifter innehåller dessutom särskilda be-
stämmelser om medicinska uppgifter om ofödda barn och personer som inte är be-
slutskompetenta, och om behandling av genetiska uppgifter. Vetenskaplig forskning 
erkänns uttryckligen som ett skäl för att bevara uppgifter längre än de egentligen 
behövs, även om detta vanligtvis kräver anonymisering. I artikel 12 i rekommenda-
tionen om medicinska uppgifter föreslås detaljerade regler för situationer där fors-
kare behöver personuppgifter och anonymiserade uppgifter inte är tillräckliga.

Pseudonymisering kan vara ett lämpligt sätt att tillgodose vetenskapliga behov och 
samtidigt skydda de berörda patienternas intressen. Begreppet pseudonymisering 
i samband med skydd av personuppgifter förklaras mer i detalj i avsnitt 2.1.1.

Europarådets rekommendation från 2016 om uppgifter från genetiska tester gäller 
också för uppgiftsbehandling på det medicinska området (940). Denna rekommen-
dation är av stor betydelse för e-hälsa, där IKT används för att underlätta sjukvår-
den. Ett exempel är när resultaten från en patients föräldraskapstest skickas från en 
vårdgivare till en annan. Rekommendationen har som syfte att skydda rättigheterna 
för personer vars personuppgifter behandlas för försäkringsändamål, för försäkring-
ar mot risker gällande en persons hälsa, fysiska integritet, ålder eller dödsfall. För-
säkringsbolagen behöver motivera behandlingen av hälsorelaterade uppgifter, och 
behandlingen bör vara proportionerlig mot risken som beaktas och hur betydande 
den är. Behandling av detta slags uppgifter är beroende av den registrerades sam-
tycke. Försäkringsbolagen bör också ha skyddsåtgärder för lagring av hälsorelatera-
de uppgifter.

Kliniska prövningar – som innefattar bedömning av vad nya läkemedel har för ver-
kan på patienter i dokumenterade forskningsmiljöer – har avsevärda följder för da-
taskyddet. Kliniska prövningar av humanläkemedel regleras av Europaparlamentets 

(938) Europadomstolen, Avilkina m.fl. mot Ryssland, nr 1585/09, 6 juni 2013, punkt 53. Se även 
Europadomstolen, Biriuk mot Litauen, nr 23373/03, 25 november 2008.

(939) Europadomstolen, L.H. mot Lettland, nr 52019/07, 29 april 2014, punkt 59.
(940) Europarådet, ministerkommittén (2016), rekommendation Rec(2016)8 till medlemsstaterna om 

behandling av uppgifter om personlig hälsa för försäkringsändamål, däribland uppgifter från genetiska 
tester, 26 oktober 2016.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120071
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89827
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142673
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och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar 
av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (förordningen om 
kliniska prövningar) (941). Huvudinslagen i förordningen om kliniska prövningar är 
följande:

• Ett rationaliserat ansökningsförfarande via EU-portalen (942).

• Tidsfrister för bedömningen av ansökan om kliniska prövningar (943).

• En etikkommitté som är med i bedömningen, i enlighet med lagen i med-
lemsstaterna (och europeisk lagstiftning som definierar de aktuella 
tidsperioderna) (944).

• Förbättrad insyn i de kliniska prövningarna och deras resultat (945).

I den allmänna dataskyddsförordningen specificeras att när det gäller samtycke till 
deltagande i vetenskaplig forskning inom ramen för kliniska prövningar, tillämpas 
förordning (EU) nr 536/2014 (946).

Många andra lagstiftningsinitiativ och andra initiativ om personuppgifter i hälso- och 
sjukvårdssektorn pågår på EU-nivå (947).

Elektroniska patientjournaler

En elektronisk patientjournal definieras som ”en omfattande patientjournal eller lik-
nande dokumentation i elektronisk form över en individs tidigare och aktuella fysis-
ka och psykiska hälsotillstånd, som gör dessa uppgifter lättillgängliga för medicinsk 

(941) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska 
prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EUT L 158, 27.5.2014, 
s. 1) (förordningen om kliniska prövningar).

(942) Förordningen om kliniska prövningar, artikel 5.1.
(943) Se not 942, artikel 5.2–5.5.
(944) Se not 942, artikel 2.11.
(945) Se not 942, artikel 9.1 och skäl 67. 
(946) Allmänna dataskyddsförordningen, skälen 156 och 161.
(947) Europeiska datatillsynsmannen (2013), Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens 

meddelande ”Handlingsplan för e-hälsa 2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet”, 
Bryssel, 27 mars 2013.
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vård och andra liknande ändamål” (948). Elektroniska patientjournaler är elektronis-
ka versioner av patienters sjukvårdshistorik och kan innefatta kliniska uppgifter om 
dessa personer, såsom tidigare sjukdomshistoria, problem och åkommor, medici-
nering och behandlingar, och även undersöknings- och laboratorieresultat och rap-
porter. Tillgång till dessa elektroniska akter, som kan vara allt från hela register till 
bara utdrag eller sammanfattningar, kan innehas av allmänläkare, farmaceuter och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal. Begreppet ”e-hälsa” snuddar också vid dessa 
patientjournaler.

Exempel: Herr A har tagit en försäkring hos försäkringsbolaget B. Bolaget 
kommer att samla in viss hälsorelaterad information från A, t.ex. pågående 
hälsoproblem eller sjukdomar. Försäkringsbolaget bör lagra A:s hälsore-
laterade personuppgifter åtskilt från andra uppgifter. Försäkringsbolaget 
behöver också lagra de hälsorelaterade personuppgifterna åtskilt från andra 
personuppgifter. Det innebär att endast A:s ärendehandläggare kommer att 
ha tillgång till A:s hälsorelaterade uppgifter.

Icke desto mindre ger elektroniska patientjournaler upphov till vissa dataskyddsfrå-
gor, t.ex. om deras tillgänglighet, korrekt förvaring och den registrerades tillgång.

Den 10 april 2014 offentliggjorde kommissionen en grönbok om mobil hälsa (m-häl-
sa), utöver den om elektroniska patientjournaler, och ansåg där att m-hälsa är ett 
framträdande och snabbt växande område som har potential att omvandla hälso- 
och sjukvården och öka dess effektivitet och kvalitet. Begreppet omfattar medicin-
ska och allmänna hälso- och sjukvårdsmetoder där man använder mobilutrustning, 
som mobiltelefoner, utrustning för patientövervakning, personliga digitala assis-
tenter och annan trådlös utrustning, plus program (t.ex. appar för välbefinnande) 
som kan koppla upp sig mot medicintekniska produkter eller sensorer (949). I grönbo-
ken beskrivs de risker för rätten till skydd av personuppgifter som utvecklingen av 
m-hälsa kan föra med sig, och där föreskrivs, med tanke på hälsouppgifters känsliga 
karaktär, att utvecklingen bör innefatta särskilda och lämpliga säkerhetsåtgärder för 
patientuppgifter, t.ex. kryptering, och lämpliga mekanismer för patientautentisering 
för att minska säkerhetsriskerna. Att följa reglerna för skydd av personuppgifter, 
däribland skyldigheten att lämna information till den registrerade, datasäkerhet och 

(948) Kommissionens rekommendation av den 2 juli 2008 om gränsöverskridande interoperabilitet för 
elektroniska patientjournalsystem, punkt 3 c.

(949) Europeiska kommissionen (2014), Grönbok om mobil hälsa (”m-hälsa”), COM(2014) 219 final, Bryssel, 
10.4.2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0594&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0594&from=EN
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principen om tillåten behandling av personuppgifter, är mycket viktigt för att bygga 
upp tilliten till m-hälsolösningar (950). För detta ändamål har en uppförandekod tagits 
fram av branschen, grundat på synpunkter från ett stort antal olika intressenter, bl.a. 
representanter med sakkunskaper om dataskydd, egenreglering och samreglering, 
IKT och hälso- och sjukvård (951). Då denna handbok utarbetades hade utkastet till 
uppförandekod lämnats in för synpunkter till artikel 29-gruppen och inväntade for-
mellt godkännande.

9.4. Behandling av uppgifter i forskningssyfte 
och statistiskt syfte

Viktiga punkter

• Uppgifter som samlas in i statistiksyfte får inte användas i något annat syfte.

• Uppgifter som samlats in på ett korrekt sätt, oavsett syfte, får vidareanvändas för 
statistiska, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, under förutsättning att 
adekvata skyddsåtgärder har vidtagits. För detta ändamål kan anonymisering eller 
pseudonymisering innan uppgifterna överförs till tredje parter fungera som sådana 
skyddsåtgärder.

I EU-lagstiftningen tillåts behandling av uppgifter för statistiska och vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål, förutsatt att det finns lämpliga skyddsåtgär-
der för de registrerades rättigheter och friheter. Det kan bl.a. vara pseudonymise-
ring (952). EU-lagstiftningen eller nationell lagstiftning kan medge vissa undantag 
från de registrerades rättigheter om dessa rättigheter sannolikt gör det omöjligt, 
eller kraftigt försvårar, fullgörandet av forskningens berättigade ändamål (953). Un-
dantag kan införas från rätten till tillgång för den registrerade, från rätten till rättelse, 
rätten till begränsning av behandling och rätten att invända.

Även om uppgifter som samlats in lagenligt av en personuppgiftsansvarig, oavsett 
syfte, kan återanvändas av denne personuppgiftsansvarige för egna statistiska, ve-
tenskapliga eller historiska ändamål, skulle uppgifterna behöva anonymiseras eller 
pseudonymiseras, beroende på sammanhanget, innan de överförs till en tredje part 

(950) Se not 949, s. 8. 
(951) Utkast till uppförandekod om integritet för mobila hälsoprogram, 7 juni 2016. 
(952) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 89.1.
(953) Se not 952, artikel 89.2.

https://wayback.archive-it.org/12090/20160614164620/https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-conduct-privacy-mhealth-apps-has-been-finalised
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för statistiska, vetenskapliga eller historiska ändamål, om inte den registrerade har 
samtyckt till det eller det särskilt föreskrivs i nationell lagstiftning. Uppgifter som ska 
pseudonymiseras omfattas fortfarande av den allmänna dataskyddsförordningen, 
till skillnad från anonyma uppgifter (954).

Förordningen ger alltså forskningen specialbehandling när det gäller allmänna da-
taskyddsregler, för att undvika att begränsa forskningsutvecklingen och för att 
följa målet att uppnå ett europeiskt forskningsområde, som fastställs i artikel 179 
i EUF-fördraget. Förordningen möjliggör en bred tolkning av behandlingen av per-
sonuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål, däribland teknikutveckling och 
teknisk demonstration, grundläggande forskning, tillämpad forskning och privat fi-
nansierad forskning. I förordningen erkänns också betydelsen av att sammanställa 
uppgifter i register för forskningsändamål och den möjliga svårigheten att fullt ut 
identifiera syftet med en behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskn-
ingsändamål i samband med insamlingen av uppgifter (955). Av den anledningen till-
låter förordningen behandling av uppgifter för dessa ändamål, utan den registrerade 
samtycke, förutsatt att relevanta skyddsåtgärder har vidtagits.

Ett viktigt exempel på användning av uppgifter för statistiska syften är officiell sta-
tistik, som inhämtas av nationella statistikbyråer eller EU:s statistikbyrå, i enlighet 
med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om officiell statistik. Enligt dessa lagar 
är medborgare och företag vanligtvis skyldiga att lämna uppgifter till statistikmyn-
digheterna. Tjänstemän vid statistikbyråer omfattas av särskilda skyldigheter när 
det gäller tystnadsplikt som måste följas noggrant, eftersom de är avgörande för 
den höga nivå av tillit från medborgarna som krävs om uppgifter ska göras tillgängli-
ga för statistikmyndigheterna (956).

Förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (EU:s statistikförordning) 
innehåller grundläggande regler för skydd av personuppgifter i officiell statistik och 
kan därför även anses relevant för bestämmelser om officiell statistik på nationell 

(954) Se not 952, skäl 26.
(955) Se not 952, skälen 33, 157 och 159. 
(956) Se not 952, artikel 90. 
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nivå (957). I förordningen bibehålls principen att officiell statistikverksamhet behöver 
en tillräckligt exakt rättslig grund (958).

Exempel: I målet Huber mot Bundesrepublik Deutschland (959) klagade en 
österrikisk affärsman som flyttat till Tyskland över att det faktum att tyska 
myndigheter samlade och lagrade personuppgifter om utländska medborg-
are i ett centralt register (AZR), även för statistiska ändamål, stred mot hans 
rättigheter enligt dataskyddsdirektivet. Med tanke på att direktiv 95/46/EG 
är avsett att säkerställa motsvarande dataskyddsnivå i samtliga medlems-
stater, ansåg EU-domstolen att begreppet nödvändighet i artikel 7 e inte kan 
ha en mening som skiftar mellan medlemsstaterna. Det är alltså ett begrepp 
som har sin egen oberoende innebörd i EU-lagstiftningen och måste tolkas 
på ett sätt som fullt ut speglar målet i direktiv 95/46/EG. EU-domstolen, 
som konstaterade att endast anonym information bör krävas för statistiska 
ändamål, beslutade att det tyska registret inte var förenligt med kravet på 
nödvändighet enligt artikel 7 e.

När det gäller Europarådet kan fortsatt behandling av uppgifter utföras för veten-
skapliga, historiska eller statistiska ändamål när detta är av allmänt intresse, och 
måste omfattas av lämpliga skyddsåtgärder (960). Registrerades rättigheter kan även 
begränsas vid behandling av uppgifter för statistiska ändamål, förutsatt att det inte 
finns någon igenkännlig risk för intrång i deras rättigheter och friheter (961).

(957) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk 
statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 
om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, 
rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, 
s. 164), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759 av den 
29 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (EUT L 123, 19.5.2015, 
s. 90).

(958) Denna princip ska beskrivas ytterligare i detalj i Eurostats riktlinjer, som i enlighet med artikel 11 
i EU:s statistikförordning ska ge etisk vägledning för hur man arbetar med officiell statistik, däribland 
hänsynsfull användning av personuppgifter. 

(959) EU-domstolen, C-524/06, Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (stora kammaren), 
16 december 2008; se särskilt punkt 68.

(960) Uppdaterade konventionen 108, artikel 5.4 b.
(961) Se not 960, artikel 11.2.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C%2CT%2CF&num=C-524/06&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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Rekommendationen om statistiska uppgifter, som utfärdades 1997, omfattar sta-
tistikverksamhet i den offentliga och den privata sektorn (962).

Uppgifter som samlas in av en personuppgiftsansvarig för statistikändamål får inte 
användas för något annat ändamål. Uppgifter som samlas in för icke-statistiska än-
damål ska vara tillgängliga för fortsatt statistisk användning. Rekommendationen 
om statistiska uppgifter tillåter också att uppgifter kommuniceras till tredje parter, 
förutsatt att detta endast är för statistikändamål. I sådana fall bör parterna komma 
överens och skriva ned omfattningen av den berättigade ytterligare användningen 
för statistik. Eftersom detta inte kan ersätta den registrerades samtycke, om detta 
behövs, måste det finnas ytterligare lämpliga garantier i nationell lagstiftning för att 
minimera riskerna för missbruk av personuppgifter, såsom en skyldighet att anony-
misera eller pseudonymisera uppgifterna före utlämning.

Yrkespersoner som arbetar med statistisk forskning måste vara bundna till särskil-
da skyldigheter när det gäller tystnadsplikt – vilket är normalt för officiell statistik 
– enligt nationell lagstiftning. Detta bör utvidgas även till intervjuare och andra som 
samlar in personuppgifter, om de arbetar med att samla in uppgifter från registrera-
de eller andra personer.

Om en statistisk undersökning som använder personuppgifter inte är tillåten enligt 
lag, kan de registrerade behöva samtycka till användning av deras uppgifter för att 
göra den berättigad, eller så kan de behöva få möjlighet att invända. Om person-
uppgifter samlas in för statistiska ändamål av intervjuare, måste de intervjuade in-
formeras tydligt om huruvida det är obligatoriskt eller inte att lämna ut uppgifter 
enligt nationell lagstiftning.

Om en statistisk undersökning inte kan utföras med anonyma uppgifter, och per-
sonuppgifter behövs, måste de uppgifter som samlas in i detta syfte anonymiseras 
så snart som möjligt. Resultatet av den statistiska undersökningen får åtminstone 
inte möjliggöra identifiering av de registrerade, om det inte är uppenbart att det inte 
utgör någon risk.

Efter att den statistiska analysen har avslutats bör de personuppgifter som använts 
antingen raderas eller göras anonyma. I sådana fall anges det i rekommendationen 
om statistiska uppgifter att identifieringsuppgifter bör lagras åtskilda från andra 

(962) Europarådet, ministerkommittén (1997), rekommendation Rec(97)18 till medlemsstaterna om skydd av 
personuppgifter som samlas in och bearbetas i statistiksyfte, 30 september 1997.
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personuppgifter. Detta innebär t.ex. att antingen krypteringsnyckeln eller listan 
som innehåller de identifierande synonymerna måste lagras separat från de andra 
uppgifterna.

9.5. Finansiella uppgifter

Viktiga punkter

• Även om finansiella uppgifter inte är känsliga uppgifter i den mening som avses i den 
uppdaterade konvention 108 eller i den allmänna dataskyddsförordningen krävs sär-
skilda garantier vid behandling av uppgifter för att trygga korrekthet och datasäkerhet.

• Elektroniska betalningssystem behöver ha det som kallas inbyggt integritets- eller da-
taskydd och dataskydd som standard.

• Särskilda dataskyddsproblem uppstår genom behovet av att inrätta lämpliga mekanis-
mer för autentisering.

Exempel: I målet Michaud mot Frankrike (963) ifrågasatte den klagande, en 
fransk advokat, skyldigheten att rapportera misstankar om att hans klien-
ter eventuellt bedrev penningtvätt. Europadomstolen noterade att kravet 
på att advokater till de administrativa myndigheterna ska vidarebefordra 
information om en annan person, som de kommit över genom yrkesmässigt 
utbyte, utgör ett intrång i advokaternas rätt till respekt för sin korrespondens 
och sitt privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, eftersom begreppet 
omfattade yrkesmässig verksamhet eller affärsverksamhet. Ingreppet var 
emellertid lagenligt och hade ett legitimt mål, nämligen att förhindra oord-
ning och brott. Med tanke på att advokater är skyldiga att rapportera miss-
tankar endast under mycket specifika förhållanden, ansåg Europadomstolen 
att skyldigheten var proportionerlig. Domstolen drog slutsatsen att artikel 8 
inte hade överträtts.

(963) Europadomstolen, Michaud mot Frankrike, nr 12323/11, 6 december 2012. Se även Europadomstolen, 
Niemietz mot Tyskland, nr 13710/88, 16 december 1992, punkt 29, och Europadomstolen, Halford mot 
Förenade kungariket, nr 20605/92, 25 juni 1997, punkt 42.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115377
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58039
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Exempel: I målet M.N. m.fl. mot San Marino (964) ingick den klagande, en 
italiensk medborgare, ett förvaltningsavtal med ett företag under utredning. 
Det innebar att företaget skulle genomgå genomsökning och beslagtagan-
de av (elektronisk) dokumentation. Den klagande inkom med ett klagomål 
till domstolen i San Marino och hävdade att det inte fanns någon koppling 
mellan honom och de påstådda brotten. Domstolen avvisade emellertid 
hans klagomål , eftersom han inte var en ”berörd part”. Europadomstolen 
ansåg att den klagande hade varit märkbart missgynnad sett till rättsligt 
skydd jämfört med en ”berörd part”, men ändå var hans uppgifter föremål 
för genomsöknings- och beslagtagandeåtgärderna. Domstolen ansåg därför 
att artikel 8 hade överträtts.

Exempel: I målet G.S.B. mot Schweiz (965) skickades den klagandes bank-
kontouppgifter till de amerikanska skattemyndigheterna, grundat på det 
administrativa samarbetsavtalet mellan Schweiz och USA. Europadomstolen 
ansåg att överföringen inte stred mot artikel 8 i Europakonventionen, ef-
tersom intrånget i den klagandes rätt till privatliv var föreskriven i lag, hade 
ett legitimt mål och var proportionerligt mot det aktuella allmänintresset.

En tillämpning av den allmänna rättsliga ramen för dataskydd (enligt konvention 
108) på betalningar utarbetades av Europarådet i rekommendation Rec (90)19 från 
1990 (966). I den rekommendationen klargörs användning av tillåten insamling och 
användning av uppgifter när det gäller betalningar, särskilt med hjälp av betalkort. 
Där ges även de inhemska lagstiftarna detaljerade rekommendationer om regler-
na för att lämna ut betalningsuppgifter till tredje part, om tidsgränser för lagring av 
uppgifter, öppenhet, datasäkerhet och gränsöverskridande uppgiftsflöden, samt 
om tillsyn och rättslig prövning. Europarådet har också tagit fram ett yttrande om 
överföring av skatteuppgifter (967), där det finns rekommendationer och frågor att ta 
hänsyn till när man hanterar överföring av skatteuppgifter.

Europadomstolen tillåter överföring av finansiella uppgifter – närmare bestämt upp-
gifterna om en enskild persons bankkonto – enligt artikel 8 i Europakonventionen, 

(964) Europadomstolen, M.N. m.fl. mot San Marino, nr 28005/12, 7 juli 2015.
(965) Europadomstolen, G.S.B. mot Schweiz, nr 28601/11 22 december 2015.
(966) Europarådet, ministerkommittén (1990), rekommendation nr R(90)19 om skydd av personuppgifter 

som används vid betalningar och andra tillhörande åtgärder, 13 september 1990.
(967) Europarådet, den rådgivande kommittén för konvention 108 (2014), yttrande om följderna för 

dataskyddet genom mekanismer för automatiskt utbyte av uppgifter mellan stater för administrativa 
ändamål och skatteändamål, 4 juni 2014.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155819
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159732
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om det är föreskrivet i lagen, har ett legitimt mål och är proportionerligt mot det 
aktuella allmänintresset (968).

När det gäller EU-lagstiftningen måste elektroniska betalningssystem som inbe-
griper behandling av personuppgifter överensstämma med den allmänna data-
skyddsförordningen. Därför måste dessa system säkerställa inbyggt dataskydd och 
dataskydd som standard. Med inbyggt dataskydd blir den personuppgiftsansvarige 
skyldig att sätta in lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att genom-
föra dataskyddsprinciperna. Dataskydd som standard innebär att den personupp-
giftsansvarige måste se till att endast de personuppgifter som är nödvändiga för ett 
visst ändamål kan behandlas som standard (se avsnitt 4.4). Beträffande finansiella 
uppgifter ansåg EU-domstolen att överförda skatteuppgifter kan utgöra personupp-
gifter (969). Artikel 29-gruppen utfärdade tillhörande riktlinjer för medlemsstaterna, 
inklusive riktlinjer för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsreglerna när person-
uppgifter automatiskt utbyts i skattesyften med automatiska medel (970). Dessutom 
har ett antal rättsliga instrument antagits för att reglera finansmarknaderna och kre-
ditinstitutens och värdepappersföretagens verksamhet (971). Andra rättsliga instru-
ment bidrar till att bekämpa insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (972). De 
främsta huvudområden som påverkar dataskyddet är

• lagring av register över finansiella transaktioner,

• överföring av personuppgifter till tredjeländer,

(968) Europadomstolen, G.S.B. mot Schweiz, nr 28601/11, 22 december 2015.
(969) EU-domstolen, C-201/14, Smaranda Bara m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de Sănătate m.fl., 

1 oktober 2015, punkt 29.
(970) Artikel 29-gruppen (2015), artikel 29-arbetsgruppens yttrande om automatiskt mellanstatligt utbyte av 

personuppgifter för beskattningsändamål, 14/SV WP 230. 
(971) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 
om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 84), Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, 
om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT 
L 176, 27.6.2013, s. 338).

(972) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 
marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG 
(EUT L 173, 12.6.2013, s. 1).

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159732
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201


363

Särskilda typer av uppgifter och de relevanta dataskyddsreglerna för dem

• inspelning av telefonsamtal eller registrering av elektronisk kommunikation, in-
begripet möjlighet för behöriga myndigheter att begära ut register över telefon- 
och datatrafik,

• spridning av personuppgifter, inbegripet offentliggörande av straff,

• behöriga myndigheters befogenhet när det gäller tillsyn och utredning, inklusive 
inspektioner på plats, samt tillträde till privata lokaler för att beslagta handlingar,

• mekanismer för att rapportera överträdelser, dvs. system för visselblåsning,

• samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Andra frågor inom dessa områden tas också särskilt upp, bland annat insam-
ling av uppgifter om de registrerades ekonomiska ställning (973) eller gränsöver-
skridande betalning via banköverföring, vilket oundvikligen medför flöden av 
personuppgifter (974).

(973) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om 
kreditvärderingsinstitut (EUT L 302, 17.11.2009, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 
2009/138/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 
med avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1), Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om 
kreditvärderingsinstitut (EUT L 146, 31.5.2013, s. 1).

(974) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster 
på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 
2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1) i dess lydelse 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG av den 16 september 2009 om ändring 
av direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2007/64/EG vad gäller banker anslutna till centrala 
kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering 
(EUT L 302, 17.11.2009, s. 97).
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Den digitala tidsåldern, eller informationsteknikens tidsålder, kännetecknas av den 
utbredda användningen av datorer, internet och digital teknik. Detta medför att det 
är väldiga mängder uppgifter som samlas in och behandlas, däribland personupp-
gifter. Insamling och behandling av personuppgifter i en globaliserad ekonomi inne-
bär att det blir allt fler gränsöverskridande uppgiftsflöden. Sådan behandling kan ge 
betydande och synliga fördelar i vardagen: sökmotorer gör det lättare att få tag på 
avsevärda mängder information och kunskap, sociala nätverkstjänster gör att folk 
över hela världen kan kommunicera, uttrycka åsikter och samla stöd för sociala, mil-
jörelaterade och politiska ändamål, samtidigt som företag och konsumenter har nyt-
ta av fungerande och effektiva marknadsföringsmetoder som får fart på ekonomin. 
Teknik och behandling av personuppgifter är också oumbärliga verktyg för statliga 
myndigheter när de bekämpar brottslighet och terrorism. På samma sätt kan stor-
data – insamling, lagring och analys av stora mängder information för att identifiera 
mönster och förutsäga beteende – vara ”en källa till betydande värde för samhället, 
som förbättrar produktiviteten, den offentliga sektorns prestanda och den sociala 
delaktigheten” (975).

Men trots de många fördelarna innebär den digitala tidsåldern också utmaningar 
för skyddet av privatliv och uppgifter, då det är väldiga mängder personlig infor-
mation som samlas in och behandlas, på allt mer komplicerade sätt och utan insyn. 
De tekniska framstegen har gjort att det utvecklats massiva datauppsättningar som 
enkelt kan korskontrolleras och analyseras vidare för att leta efter mönster, eller för 

(975) Europarådet, den rådgivande kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data in a world of big data, T-PD(2017)01, Strasbourg, 
23 januari 2017.

Nya utmaningar inom 
dataskyddet

10 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a
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att anta beslut byggda på algoritmer, som kan ge en tidigare aldrig skådad insikt 
i människors beteende och privatliv (976).

Ny teknik är mäktig och kan bli särskilt farlig om den hamnar i orätta händer. Statliga 
myndigheter som genomför massövervakning där denna teknik kan användas är ett 
exempel på vilken stor inverkan tekniken kan få på enskilda personers rättigheter. 
När Edward Snowden år 2013 avslöjade att underrättelseorgan i vissa stater använ-
de storskaliga program för internet- och telefonövervakning, ledde det till betydan-
de oro för vad övervakningsverksamhet kan medföra för faror för privatlivet, det 
demokratiska styret och yttrandefriheten. Massövervakning och teknik som möjlig-
gör globaliserad lagring och behandling av personlig information och massåtkomst 
till uppgifter kan krocka med själva kärnan i rätten till privatliv (977). Dessutom kan 
det negativt påverka den politiska kulturen och få en hämmande inverkan på demo-
krati, kreativitet och innovation (978). Själva rädslan för att staten kanske hela tiden 
spårar och analyserar medborgarnas beteende och handlingar kan avskräcka dem 
från att uttrycka sin åsikt i vissa frågor och leda till tveksamhet och försiktighet (979). 
Sådana här utmaningar har fått ett antal offentliga myndigheter, forskningscentrum 
och organisationer i civilsamhället att analysera vad ny teknik kan ha för inverkan 
på samhället. År 2015 startade Europeiska datatillsynsmannen flera initiativ med 
syfte att bedöma hur stordata och sakernas internet påverkar etiken. Framför allt 
har datatillsynsmannen inrättat en rådgivande grupp för etiska frågor, med syftet 
att stimulera ”en öppen och initierad diskussion om digital etik, som gör det möjligt 
för EU att inse teknikens fördelar för samhället och ekonomin och samtidigt stärker 
den enskildes rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till integritet och skydd av 
personuppgifter” (980).

(976) Europaparlamentet (2017), resolution om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: 
integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning (P8_TA-
PROV(2017)0076, Strasbourg, 14 mars 2017. 

(977) Se FN, generalförsamlingen, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 
human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, A/69/397, 
23 september 2014, punkt 59. Se även Europadomstolen, Factsheet on Mass surveillance, juli 2017.

(978) Europeiska datatillsynsmannen (2015), Meeting the challenges of big data, yttrande 7/2015, Bryssel, 
19 november 2015.

(979) Se framför allt EU-domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot 
Minister for Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. 
(stora avdelningen), 8 april 2014, punkt 37.

(980) Europeiska datatillsynsmannen, beslut av den 3 december 2015 om inrättande av en extern 
rådgivande grupp för uppgiftsskyddets etiska dimensioner (den rådgivande gruppen för etiska frågor), 
3 december 2015, skäl 5.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0076+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0076+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj4qevF_bDTAhUKPVAKHWJrAPAQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-59.doc&usg=AFQjCNGEK3A6o1q0nEd_wjo_B61OXD8Bkw&sig2=lFMOFRxyIHxrb-NBDing8Q
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj4qevF_bDTAhUKPVAKHWJrAPAQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA-HRC-25-59.doc&usg=AFQjCNGEK3A6o1q0nEd_wjo_B61OXD8Bkw&sig2=lFMOFRxyIHxrb-NBDing8Q
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Mass_surveillance_ENG.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
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Behandling av personuppgifter är också ett mäktigt verktyg i händerna på företag. 
I dag kan det avslöja detaljerad information om en persons hälsa eller ekonomiska 
situation: information som sedan används av företagen så att de kan fatta viktiga 
beslut för enskilda personer, t.ex. om vilken sjukförsäkringspremie som ska tilläm-
pas på dem eller om de är kreditvärdiga. Likaså kan teknik för uppgiftsbehandling 
påverka demokratiska processer, när den används av politiker eller företag för att 
påverka val – t.ex. genom riktade budskap på individnivå (”micro-targeting”) till väl-
jare. Även om rätten till privatliv och integritet från början uppfattades som en rät-
tighet för att skydda enskilda mot omotiverat intrång från offentliga myndigheters 
sida, så är den med andra ord i modern tid även hotad av privata aktörers makt. 
Detta väcker frågor om hur teknik och förutsägande analys används för beslut som 
berör enskildas vardag, och det medför ett ökat behov av att se till att all behandling 
av personuppgifter sker med respekt för kraven på grundläggande rättigheter.

Dataskydd är i sig kopplat till teknisk, social och politisk förändring. En uttömmande 
lista över framtida utmaningar skulle därför vara omöjlig att åstadkomma. Det här 
kapitlet är en titt på utvalda områden som gäller stordata, sociala nätverk på inter-
net och EU:s digitala inre marknad. Det är inte en fullständig bedömning av dessa 
områden ur dataskyddsperspektiv, utan i stället en illustration av hur mycket möj-
lig samverkan det finns mellan nya eller reviderade mänskliga verksamheter och 
dataskydd.

10.1. Stordata, algoritmer och artificiell 
intelligens

Viktiga punkter

• Omvälvande innovationer inom IKT håller på att forma ett nytt livssätt där sociala re-
lationer, näringsliv, privata och offentliga tjänster blir digitalt sammankopplade och 
därmed ger upphov till en allt större mängd uppgifter, varav många personuppgifter.

• Statliga förvaltningar, företag och medborgare verkar allt mer i en datadriven ekonomi, 
där data/uppgifter i sig har blivit värdefulla tillgångar.

• Begreppet stordata syftar på både uppgifterna och analysen av dem.

• Personuppgifter som behandlas genom analys av stordata omfattas av EU:s och Euro-
parådets lagstiftning.
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• Avvikelser från dataskyddsregler och rättigheter är begränsade till utvalda rättigheter 
och särskilda situationer där det skulle bli omöjligt att verkställa en rättighet eller där 
det skulle kräva oproportionerliga ansträngningar från de personuppgiftsansvariga.

• Helt automatiserat beslutsfattande är i allmänhet förbjudet, utom i särskilda fall.

• Att enskilda personer är medvetna och har kontroll är nyckeln till att säkerställa att 
rättigheter verkställs.

I vår allt mer digitaliserade värld lämnar varje aktivitet ett digitalt spår som kan sam-
las in, behandlas och bedömas eller analyseras. Med ny informations- och kommu-
nikationsteknik blir fler och fler uppgifter insamlade och registrerade (981). Fram till 
nyligen fanns det ingen teknik som kunde analysera eller bedöma massan av data 
eller dra användbara slutsatser. Uppgifterna var helt enkelt för många för att bedö-
ma, för komplicerade, dåligt strukturerade och snabbrörliga för att det skulle gå att 
identifiera trender och vanor.

10.1.1. Definition av stordata, algoritmer och artificiell 
intelligens

Stordata

Begreppet ”stordata”, på engelska ”big data”, är ett slagord som kan syfta på många 
begrepp beroende på sammanhang. Det brukar vanligen innefatta ”den tilltagande 
tekniska möjligheten att samla, behandla och extrahera ny och förutsägande kun-
skap från uppgifter i stora volymer, med stor snabbhet och stor variation” (982). Kon-
ceptet stordata omfattar alltså både data/uppgifterna själva och dataanalysen.

Ursprunget till uppgifterna är av olika slag; det kan vara människor och deras per-
sonuppgifter, maskiner eller sensorer, klimatinformation, satellitbilder, digitala bilder 
och videoklipp eller GPS-signaler. Ganska mycket av uppgifterna och informatio-
nen är dock personuppgifter – ett namn, ett foto, en e-postadress, bankuppgifter, 

(981) Europeiska kommissionen, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Mot en blomstrande datadriven ekonomi, 
COM(2014) 442 final, Bryssel, 2.7.2014.

(982) Europarådet, rådgivande kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, s. 2, Europeiska 
kommissionen, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Mot en blomstrande datadriven ekonomi, 
COM(2014) 442 final, Bryssel, 2.7.2014, s. 4, Internationella teleunionen (2015), rekommendation 
Y.3600. Big Data – Cloud computing based requirements and capabilities.
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GPS-spårningsdata, inlägg på sociala nätverk, sjukvårdsinformation eller en dators 
IP-adress (983).

Stordata syftar också på behandling, analys och bedömning av massorna av data 
och tillgänglig information, d.v.s. att skaffa fram användbar information i syfte att 
analysera stordata. Det innebär att de data och den information som samlas in kan 
användas för andra ändamål än de ursprungligen avsedda, t.ex. statistiska trender, 
eller mer specialanpassade tjänster som annonsering. Där det faktiskt finns teknik 
för att samla in, behandla och bedöma stordata kan egentligen vilket slags informa-
tion som helst kombineras och bedömas på nytt: finansiella transaktioner, kreditvär-
dighet, medicinsk behandling, privat konsumtion, yrkesmässig verksamhet, spårning 
och vägar som tagits, internetanvändning, elektroniska kort och smarta mobiler, vi-
deo eller kommunikationsövervakning. Analys av stordata medför en ny kvantitativ 
aspekt av data, en som kan bedömas och användas i realtid, t.ex. för att leverera 
särskilt anpassade tjänster till konsumenter.

Algoritmer och artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) syftar på intelligensen hos maskiner som agerar som ”in-
telligenta agenter”. Som intelligenta agenter kan vissa enheter, med hjälp av pro-
gramvara, uppfatta sin omgivning och vidta åtgärder enligt algoritmer. Termen AI 
används när en maskin imiterar ”kognitiva” funktioner – som inlärning och problem-
lösning – som normalt skulle förknippas med fysiska personer (984). För att imite-
ra beslutsfattande används i modern teknik och programvara algoritmer med vars 
hjälp enheter kan fatta ”automatiserade beslut”. En algoritm beskrivs bäst som en 
rutin för beräkning, uppgiftsbehandling, bedömning och automatiserat resonemang 
och beslutsfattande.

På samma sätt som stordataanalys kräver AI och det automatiserade beslutsfat-
tande det ger upphov till att stora mängder uppgifter sammanställs och behandlas. 
Dessa uppgifter kan komma från själva enheten (värme i bromsarna, bränsle osv.) 
eller från omgivningen. Profilering t.ex. är en process som kan bygga på automatise-
rat beslutsfattande enligt förutbestämda mönster eller faktorer.

(983) EU-kommissionens faktablad om EU:s dataskyddsreform och stordata, Europarådet, den rådgivande 
kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, s. 2.

(984) Stuart Russel och Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.), 2003, Upper 
Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, s. 27, 32–58, 968–972, Stuart Russel och Peter Norvig, Artificial 
Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.), 2009, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, s. 2.
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Exempel: Profilering och riktad annonsering

Profilering som bygger på stordata innefattar att leta efter mönster som 
återspeglar ”kännetecken för en personlighetstyp” – till exempel när företag 
för näthandel föreslår produkter ”som du kanske också gillar” med hjälp 
av information som samlats in utifrån produkter som förut lagts i en kunds 
varukorg. Ju fler uppgifter, desto tydligare blir mönstret. Exempelvis är en 
smart mobile ett kraftfullt frågeformulär som enskilda personer fyller i varje 
gång de använder den, medvetet och omedvetet.

I modern psykografi – vetenskapen som studerar personligheter – används 
OCEAN-metoden, som utgör grund för att avgöra vilka karaktärstyper det 
är fråga om. Det är ”fem stora” karaktärsaspekter som handlar om open-
ness/öppenhet (hur öppen personen är för något nytt), conscientiousness/
samvetsgrannhet (hur nära personen är att vara perfektionist), extraversi-
on/utåtvändhet (hur social personen är), agreeableness/medgörlighet (hur 
tillmötesgående personen är) samt neuroticism/neurotiskhet (hur sårbar 
personen är). Den informationen profilerar personen i fråga, personens behov 
och farhågor, hur personen kommer att bete sig osv. Den kompletteras sedan 
med annan information om personen som erhålls från alla källor som kan 
tänkas finnas, från datamäklare och sociala nätverk (däribland ”gilla-marke-
ringar” på inlägg och upplagda foton) till musik personen lyssnar på online 
eller GPS och spårningsdata.

Den massa av profiler som skapas genom metoder för stordataanalys jämförs 
därefter för att identifiera mönster som liknar varandra och få fram kluster 
av personligheter. Informationen om beteende och attityd hos vissa per-
sonligheter blir därför omvänd. Med tillgång till och användning av stordata 
vänds personlighetstestet åt andra hållet, så att information om beteende 
och attityd nu används för att beskriva individens personlighet. Genom den 
kombinerade informationen om ”gilla-markeringar” på sociala nätverk, spår-
ningsdata, musik eller filmer kan företag få en tydlig framträdande bild av 
en individs personlighet, så att de kan kommunicera specialanpassad reklam 
och/eller information enligt ”personligheten” för den personen. Framför allt 
kan den här informationen behandlas i realtid (985).

(985) Behandlingsteknik och ny programvara bedömer informationen om vad en person gillar, tittar på när 
han/hon handlar online eller lägger till i en varukorg online i realtid, och kan föreslå ”produkter” som kan 
vara av intresse baserat på den insamlade informationen.



371

Nya utmaningar inom dataskyddet

10.1.2. Att balansera fördelarna och riskerna med 
stordata

Modern behandlingsteknik kan hantera stora mängder uppgifter, snabbt importera 
nya, ordna så att informationen behandlas i realtid i termer av snabb reaktionstid 
(även när det rör sig om komplicerade begäranden), ge möjlighet till många begä-
randen samtidigt samt analysera olika typer av information (foton, text eller num-
mer). Dessa tekniska innovationer gör det möjligt att strukturera, behandla och 
bedöma data- och informationsmassor i realtid (986). Genom att exponentiellt öka 
mängden data som är tillgängliga och analyseras, går det numera att nå resultat 
som skulle vara omöjliga vid en analys i mindre skala. Stordata har bidragit till att 
utveckla ett nytt affärsverksamhetsområde, där nya tjänster kan uppstå för såväl 
företag som konsumenter. Värdet på EU-medborgarnas personuppgifter har poten-
tial att öka till nästan 1 biljon euro om året 2020 (987). Därför kan stordata erbjuda 
nya möjligheter genom att massdata bedöms och ger nya sociala, ekonomiska och 
vetenskapliga insikter som kan gynna inte bara enskilda personer utan även företag 
och statlig förvaltning (988).

Stordataanalys kan avslöja mönster mellan olika källor och datauppsättningar, vilket 
möjliggör användbara insikter i sådana områden som naturvetenskap och medicin. 
Så är t.ex. fallet på områden som hälsa, livsmedelssäkerhet, intelligenta transport-
system, energieffektivitet eller stadsplanering. Denna realtidsanalys av information 
kan användas för att förbättra de införda systemen. Inom forskningen kan man vin-
na nya insikter genom att kombinera stora mängder uppgifter och statistiska be-
dömningar, särskilt på ämnesområden där ganska många uppgifter fram till dagslä-
get bara har bedömts manuellt. Nya behandlingar kan utvecklas och anpassas efter 

(986) Utvecklingen av programvara för att behandla stordata är fortfarande i ett tidigt skede. Emellertid har 
det nyligen utvecklats analytiska program, särskilt för analys av massdata och information i realtid, 
som har att göra med enskilda personers aktiviteter. Möjligheten att analysera och behandla stordata 
på ett strukturerat sätt har medfört nya metoder för profilering och riktad annonsering. Europeiska 
kommissionen, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Mot en blomstrande datadriven ekonomi, 
COM(2014) 442 final, Bryssel, 2.7.2014, EU-kommissionens faktablad om EU:s dataskyddsreform och 
stordata och Europarådet, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, s. 2.

(987) EU-kommissionens faktablad om EU:s dataskyddsreform och stordata. 
(988) Internationella konferensen om uppgiftsskydd och privatliv (2014), resolution om stordata, och 

Europeiska kommissionen, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – Mot en blomstrande datadriven ekonomi, 
COM(2014) 442 final, Bryssel, 2.7.2014, s. 2, EU-kommissionens faktablad om EU:s dataskyddsreform 
och stordata och Europarådet, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, s. 1.
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enskilda patienter, grundat på jämförelser med den informationsmassa som finns. 
Företag hoppas att de genom analys av stordata ska kunna vinna konkurrensför-
delar, skapa potentiella besparingar och skapa nya affärsområden genom direkt, 
individualiserad kundservice. Statliga myndigheter hoppas kunna uppnå förbättring-
ar på straffrättsområdet. I sin strategi för den digitala inre marknaden för Europa 
erkänner kommissionen att datadriven teknik, datadrivna tjänster och stordata har 
potential som katalysatorer för ekonomisk tillväxt, innovation och digitalisering inom 
EU (989).

Stordata medför emellertid också risker, som vanligen brukar knytas till dess ”tre 
V”-egenskaper Volume, Velocity och Variety: de behandlade uppgifternas volym, 
hastighet och variation. Volymen syftar på den mängd uppgifter som behandlas och 
variation på de många olika skiftande uppgiftstyperna, medan hastighet handlar om 
hur fort uppgiftsbehandlingen går. Särskilda överväganden beträffande dataskydd 
uppkommer främst när stordataanalys används på stora uppsättningar data för att 
få fram ny och förutsägande kunskap i syfte att ta beslut som berör enskilda och/
eller grupper (990). Riskerna för dataskydd och privatliv i samband med stordata har 
lyfts fram i Europeiska datatillsynsmannens och artikel 29-gruppens yttranden, i Eu-
ropaparlamentets resolutioner och i Europarådets policydokument (991).

Risker kan bl.a. vara att de som har tillgång till informationsmängden missbrukar 
stordata genom manipulation, diskriminering eller förtryck av enskilda eller särskil-
da grupper i samhället (992). När massor av personuppgifter eller information om 
enskildas beteende samlas in, behandlas och bedöms, kan exploateringen av dem 
leda till betydande kränkningar av grundläggande rättigheter och friheter som går 
bortom rätten till privatliv. Det är inte möjligt att mäta exakt i hur hög grad privatliv 
och personuppgifter kan påverkas. Europaparlamentet konstaterade att det saknas 

(989) Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2017 om stordatas effekter på de grundläggande 
rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning 
(2016/2225(INI)).

(990) Europarådet, den rådgivande kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, s. 2.

(991) Se exempelvis Europeiska datatillsynsmannen (2015), Meeting the Challenges of big data, yttrande 
7/2015, 19 november 2015, Europeiska datatillsynsmannen (2016), Coherent enforcement of 
fundamental rights in the age of Big Data, yttrande 8/2016, 23 september 2016, Europaparlamentet 
(2016), resolution om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, 
icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning, P8_TA(2017)0076, Strasbourg, 14 mars 2017, 
Europarådet, den rådgivande kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data in a world of Big Data, T-PD(2017)01, Strasbourg, 23 
januari 2017. 

(992) Internationella konferensen om uppgiftsskydd och privatliv (2014), resolution om stordata.



373

Nya utmaningar inom dataskyddet

metoder för att göra en evidensbaserad bedömning av de samlade konsekvenserna 
av stordata, men att det finns bevis för att stordataanalyser kan få betydande kon-
sekvenser som sträcker sig över såväl den offentliga som den privata sektorn (993).

I den allmänna dataskyddsförordningen finns bestämmelser om rätten att inte bli 
föremål för automatiserat beslutsfattande, däribland profilering (994). Privatlivsfrå-
gan uppkommer när utövandet av rätten att invända kräver mänskligt ingripande, 
så att registrerade kan uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet (995). Detta kan med-
föra utmaningar när det gäller att säkerställa en adekvat skyddsnivå för person-
uppgifter, t.ex. om inget mänskligt ingripande är möjligt eller när algoritmerna är 
för komplicerade och mängden inblandade uppgifter är för stor för att enskilda ska 
kunna få motiveringar till vissa beslut, och/eller förhandsinformation för att kunna 
ge samtycke. Ett exempel på användning av AI och automatiserat beslutsfattande 
återfinns i den senaste utvecklingen inom låneansökningar eller rekryteringsproces-
ser. Ansökningar avslås eller avvisas grundat på att de sökande inte uppfyller förut-
bestämda parametrar eller faktorer.

10.1.3. Dataskyddsrelaterade problem
När det gäller dataskydd är de främsta problemen å ena sidan volymen och varia-
tionen på de personuppgifter som behandlas, å andra sidan behandlingen och dess 
resultat. Att det införs komplicerade algoritmer och programvara för att omvandla 
massdata till en resurs i syfte att fatta beslut är något som särskilt berör enskilda 
och grupper, främst i fall med profilering eller märkning, och det väcker i slutändan 
många frågor om dataskydd (996).

Identifiering av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
och deras ansvarsskyldighet

Stordata och AI ger upphov till flera frågor när det gäller att identifiera personupp-
giftsansvariga och personuppgiftsbiträden, och deras ansvarsskyldighet: när så sto-
ra mängder uppgifter samlas in och behandlas, vem är det då som äger dem? När 

(993) Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2017 om stordatas effekter på de grundläggande 
rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning 
(2016/2225(INI)).

(994) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 22. 
(995) Se not 994, artikel 22.3.
(996) Europarådet, den rådgivande kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data in a world of Big Data, 23 januari 2017, s. 2.
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uppgifter behandlas av intelligenta maskiner och programvara, vem är då person-
uppgiftsansvarig? Vilka är de exakta ansvarsområdena för varje aktör i behandling-
en? Och för vilka ändamål kan stordata användas?

Frågan om ansvarsskyldighet i samband med AI blir än mer utmanande när en AI 
fattar ett beslut grundat på uppgiftsbehandling som den själv har utvecklat. I den 
allmänna dataskyddsförordningen finns en rättslig ram för den personuppgiftsan-
svariges och personuppgiftsbiträdets ansvarsskyldighet. Otillåten behandling av 
personuppgifter medför ansvar för den personuppgiftsansvarige och personupp-
giftsbiträdet (997). Artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande väcker frå-
gor om vem som är ansvarig för överträdelser som påverkar registrerades privatliv, 
i fall då de behandlade uppgifternas komplexitet och mängd inte kan tillskrivas nå-
gon med säkerhet. När AI och algoritmer betraktas som produkter blir det en fråga 
om allt mellan personligt ansvar, som är reglerat i den allmänna dataskyddsförord-
ningen, och produktansvar, som inte är det (998). Det skulle behövas regler om an-
svarsskyldighet som fyller ut luckan mellan personligt ansvar och produktansvar för 
robotteknik och AI, däribland t.ex. automatiserat beslutsfattande (999).

Konsekvenser för dataskyddsprinciperna

Den karaktär på stordata och den analys och användning av dem som beskrivs ovan 
gör det svårt att tillämpa några av de traditionella, grundläggande principerna i den 
europeiska dataskyddslagstiftningen (1000). Sådana utmaningar handlar främst om 
principerna om laglighet, uppgiftsminimering, ändamålsbegränsning och öppenhet.

Principen om uppgiftsminimering kräver att personuppgifter är adekvata, relevanta 
och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål som de behandlas för. 
Affärsmodellen för stordata kan däremot vara motpolen till uppgiftsminimering, då 
den kräver fler och fler uppgifter, ofta för ospecificerade ändamål.

Samma sak gäller för principen om ändamålsbegränsning, som kräver att uppgifter 
måste behandlas för angivna ändamål och inte får användas för ändamål som är 

(997) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 77–79 och 82.
(998) Europaparlamentet, European Civil Law Rules in Robotics, generaldirektoratet för unionens interna politik 

(oktober 2016), s. 14. 
(999) Tal av Roberto Viola vid medieseminariet om europeisk lagstiftning om robotteknik i Europaparlamentet 

(SPEECH 16/02/2017), Europaparlamentets tillkännagivande om begäran till kommissionen om ett 
förslag till regler om civil ansvarsskyldighet för robotteknik och AI. 

(1000) Europarådet, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in 
a world of Big Data, T-PD (2017) 01, Strasbourg, 23 januari 2017.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/future-robotics-and-artificial-intelligence-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61808/robots-and-artificial-intelligence-meps-call-for-eu-wide-liability-rules
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oförenliga med insamlingens ursprungliga syfte, såvida inte sådan behandling byg-
ger på en rättslig grund – som bl.a. den registrerades samtycke (se avsnitt 4.1.1).

Stordata utmanar slutligen också principen om uppgifters korrekthet, eftersom pro-
gram med stordata brukar samla in uppgifter från många olika källor utan att kun-
na kontrollera att de insamlade uppgifterna är korrekta och/eller hålla dem fortsatt 
korrekta (1001).

Särskilda regler och rättigheter

Den allmänna regeln är fortfarande att personuppgifter som behandlas genom stor-
dataanalys omfattas av dataskyddslagstiftningen. Dock har det införts särskilda reg-
ler eller undantag för särskilda fall beroende på algoritmisk komplicerad uppgiftsbe-
handling i både EU:s och Europarådets lagstiftning.

I Europarådets lagstiftning får den registrerade genom den uppdaterade konven-
tionen 108 nya rättigheter, för att möjliggöra en mer fungerande kontroll av hans 
eller hennes personuppgifter i en tid av stordata. Exakt så är fallet t.ex. med den 
uppdaterade konventionens artikel 9.1 a, c och d, om rätten att inte underställas ett 
beslut som markant påverkar honom eller henne enbart grundat på automatiserad 
behandling av uppgifter utan att hans eller hennes åsikter beaktats; rätten att på 
begäran få kännedom om den motiverande underliggande databehandlingen när 
resultaten av sådan behandling tillämpas på honom eller henne; samt rätten att in-
vända. Andra villkor i den uppdaterade konventionen 108, främst om öppenhet och 
ytterligare skyldigheter, är kompletteringar till den skyddsmekanism som fastställs 
genom den uppdaterade konventionen 108 för att hantera digitala utmaningar.

I EU-lagstiftningen, utöver de fall som förtecknas i artikel 23 i den allmänna data-
skyddsförordningen, måste öppenhet säkerställas vid all behandling av personupp-
gifter. Det är särskilt viktigt när det gäller internettjänster och annan komplicerad 
automatiserad uppgiftsbehandling, såsom användningen av algoritmer för besluts-
fattande. Här ska databehandlingssystemens egenskaper göra det möjligt för de 
registrerade att verkligen förstå vad som händer med deras uppgifter. För att säker-
ställa en rättvis och öppen behandling krävs i den allmänna dataskyddsförordning-
en att den personuppgiftsansvarige ger den registrerade meningsfull information 
om logiken bakom automatiserat beslutsfattande, däribland profilering (1002). I sin 

(1001) Europeiska datatillsynsmannen (2016), Coherent enforcement of fundamental rights in the age of Big 
Data, yttrande 8/2016, 23 september 2016, s. 8. 

(1002) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 13.2 f.
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rekommendation om skydd och främjande av rätten till yttrandefrihet och rätten till 
privatliv när det gäller nätneutralitet, rekommenderade Europarådets ministerkom-
mitté att leverantörer av internettjänster ”förser användarna med tydlig, fullständig 
och allmänt tillgänglig information gällande alla trafikhanteringsmetoder som kan 
påverka användarnas tillgång till och distribution av innehåll, program eller tjäns-
ter” (1003). Rapporter om rutiner för hantering av internettrafik, utarbetade av behö-
riga myndigheter i alla medlemsstater, bör iordningställas på ett öppet och transpa-
rent sätt och bör göras tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten (1004).

De personuppgiftsansvariga måste informera de registrerade – både när uppgifter-
na samlades in från dem och när de inte gjorde det – inte bara specifikt om de upp-
gifter som samlats in och den behandling som emotses (se avsnitt 6.1.1), utan också 
i relevanta fall om förekomsten av automatiserade beslutsfattande processer, så att 
de får ”meningsfull information om logiken bakom” (1005), målen och de potentiella 
konsekvenserna av sådana processer. I den allmänna dataskyddsförordningen klar-
görs också (endast i fall där personuppgifter inte har erhållits från den registrerade) 
att den personuppgiftsansvarige inte är skyldig att ge den registrerade sådan in-
formation när ”tillhandahållandet av sådan information […] skulle medföra en opro-
portionell ansträngning” (1006). Men som artikel 29-gruppen betonar i sina Riktlinjer 
om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt förordning (EU) 
2016/679 bör inte den personuppgiftsansvarige slippa att ge den registrerade tydli-
ga förklaringar av målen med och analyserna som används vid uppgiftsbehandling-
en bara för att behandlingen är komplicerad (1007).

Registrerades rätt att få tillgång, rätta och radera sina personuppgifter, samt deras 
rätt att begränsa behandlingen, innehåller inte något liknande undantag. Den per-
sonuppgiftsansvariges skyldighet att meddela den registrerade om all rättelse eller 
radering av hans eller hennes personuppgifter (se avsnitt 6.1.4) kan också hävas om 
detta ”visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning” (1008).

(1003) Europarådet, ministerkommittén (2016), ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2016)1 till 
medlemsstaterna om skydd och främjande av rätten till yttrandefrihet och rätten till privatliv med 
avseende på nätneutralitet, 13 januari 2016, punkt 5.1.

(1004) Se not 1003, punkt 5.2.
(1005) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 13.2 f och 14.2 g.
(1006) Se not 1005, artikel 14.5 b.
(1007) Artikel 29-gruppen, Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt 

förordning (EU) 2016/679, WP 251, 3 oktober 2017, s. 14.
(1008) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 19.

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
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Registrerade har också rätt att invända, enligt artikel 21 i den allmänna dataskydds-
förordningen (se avsnitt 6.1.6), mot all behandling av sina personuppgifter, däribland 
vid stordataanalys. Även om personuppgiftsansvariga kan undantas från denna 
skyldighet om de kan påvisa berättigade intressen som väger tyngre, kan de kanske 
inte åtnjuta sådant undantag vid behandling i direkt marknadsföringssyfte.

Särskilda undantag från dessa rättigheter kan också hävdas av personuppgiftsan-
svariga när de behandlar personuppgifter för arkiveringsändamål av allmänt intres-
se, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål (1009).

När det gäller profilering och automatiserat beslutsfattande har det genom data-
skyddsförordningen införts särskilda regler: I artikel 22.1 föreskrivs att den regist-
rerade ”ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på auto-
matiserad behandling […] vilket har rättsliga följder för honom eller henne. Som 
understryks i artikel 29-gruppens riktlinjer fastslås i denna artikel ett allmänt förbud 
mot helt automatiserat beslutsfattande (1010). Personuppgiftsansvariga kan undan-
tas från detta förbud bara i tre särskilda fall: när beslutet är 1) nödvändigt för att 
fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, 2) tillå-
tet enligt EU-rätten eller nationell rätt, eller 3) grundat på uttryckligt samtycke (1011).

Individuell kontroll

Komplexiteten med stordataanalys, och bristen på öppenhet kring den, kan krä-
va att man får tänka om när det gäller individuell kontroll av personuppgifter. Den 
kontrollen bör anpassas efter den givna sociala och tekniska kontexten, med hänsyn 
till att enskilda personer för sin del saknar kunskap. Därför bör man för dataskydd 
när det gäller stordata anta en bredare syn på kontroll över användning av uppgifter, 
enligt vilken den individuella kontrollen utvecklas till en mer komplicerad process 
med många konsekvensbedömningar av riskerna med uppgiftsanvändning (1012).

Hur bra ett program med stordata är beror på hur bra det kan förutsäga testperso-
ners (eller kunders) önskningar eller beteende. De nuvarande förutsägelsemodel-
lerna som bygger på stordataanalys görs hela tiden mer raffinerade. Den senaste 

(1009) Se not 1008, artikel 89.2 och 89.3.
(1010) Artikel 29-gruppen, Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt 

förordning (EU) 2016/679, WP 251, 3 oktober 2017, s. 9.
(1011) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 22.2.
(1012) Europarådet, den rådgivande kommittén för konvention 108, Guidelines on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data in a world of Big Data, T-PD(2017)01, Strasbourg, 23 
januari 2017.

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
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utvecklingen är bl.a. att inte bara använda uppgifter för att kategorisera personlig-
heter (d.v.s. beteende och attityder) utan även analysera beteende genom analys 
av röstmönster och med hur stor kraft meddelanden knappas in, eller kroppstem-
peratur. All denna information kan användas i realtid mot den kunskap som tas från 
bedömningar med stordata, för att t.ex. bedöma kreditvärdighet under ett möte 
med en bankrepresentant. Bedömningen görs inte efter vilka meriter personen har 
som ansöker om kredit, utan i stället efter de beteendeegenskaper som fås fram 
från analys och bedömning av stordatainformation, alltså om den sökande talar med 
kraftig eller smickrande röst, hans eller hennes kroppsspråk eller kroppstemperatur.

Profilering och riktad annonsering är inte nödvändigtvis ett problem om personerna 
är medvetna om att de är föremål för specialanpassade annonser. Profilering blir 
ett problem när det används för att manipulera personer, d.v.s. att söka efter vissa 
personligheter eller grupper av personer för politiska kampanjer. Exempelvis går det 
att vända sig till grupper av väljare som inte bestämt sig, med politiska budskap som 
anpassats efter deras ”personlighet” och attityder. Ett annat problem kan vara när 
profileringen används för att neka vissa personer tillgång till varor och tjänster. En 
skyddsåtgärd som kan ge skydd mot missbruk av stordata och personlig information 
är pseudonymisering (se avsnitt 2.1.1) (1013). När personuppgifter verkligen är anony-
miserade, d.v.s. när det inte finns någon information som lämnar spår som anknyter 
till den registrerade, så ligger de fallen utanför vad den allmänna dataskyddsförord-
ningen omfattar. Registrerades och enskildas samtycke vid behandling av stordata 
utgör också en utmaning för dataskyddslagstiftningen. Det handlar om samtycke till 
att utsättas för specialanpassad annonsering och profilering, som kan motiveras av 
orsaker som gäller ”kundupplevelse”, och samtycke till att stora mängder person-
uppgifter används för att förfina och utveckla informationsbaserade analysverktyg. 
Medvetenheten, eller bristen på medvetenhet, om behandlingen av stordata väcker 
många frågor sett till på vilka sätt registrerade kan utöva sina rättigheter, med tanke 
på att behandling av stordata kan bygga på både pseudonymiserad och anonymise-
rad information som är underställd algoritmer. Pseudonymiserade uppgifter ligger 
inom den allmänna dataskyddsförordningen, men förordningen gäller inte för ano-
nymiserade uppgifter. Att de registrerade har individuell kontroll över behandlingen 
av sina personuppgifter, och är medvetna om den, är avgörande vid stordataana-
lys: utan detta har de inget tydligt begrepp om vem den personuppgiftsansvarige 
eller personuppgiftsbiträdet är, vilket hindrar dem att ändamålsenligt utöva sina 
rättigheter.

(1013) Se not 1012, s. 2.
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10.2. Web 2.0 och 3.0: sociala nätverk och 
sakernas internet

Viktiga punkter

• Sociala nätverkstjänster är plattformar för onlinekommunikation där enskilda personer 
kan gå med i eller skapa nätverk med likasinnade användare.

• ”Sakernas internet” är när föremål ansluts till internet och föremål är inbördes sam-
mankopplade med varandra.

• De registrerades samtycke är den vanligaste rättsliga grunden för att personuppgifts-
ansvariga lagligt ska behandla uppgifter på sociala nätverk.

• Användare av sociala nätverk är i allmänhet skyddade av ”undantaget för hushåll”, 
men det undantaget kan hävas i vissa särskilda sammanhang.

• Leverantörer av sociala nätverk skyddas inte av ”undantaget för hushåll”.

• Inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard är avgörande för att tryg-
ga datasäkerheten på det här området.

10.2.1. Definition av Web 2.0 och 3.0
Sociala nätverkstjänster

Från början skapades internet som ett nät för att koppla samman datorer och över-
föra meddelanden, och kapaciteten att utbyta uppgifter var begränsad. På webb-
platserna hade enskilda personer mest bara möjlighet att passivt titta på innehåll-
et (1014). Under Web 2.0-tiden förvandlades internet till ett forum där användare 
kunde samverka, samarbeta och själva bidra. Den tiden kännetecknas av att sociala 
nätverkstjänster fick anmärkningsvärd framgång och blev allmänt utbredda, och 
detta är numera en väsentlig del i vardagen för miljontals människor.

Sociala nätverkstjänster, eller ”sociala medier”, kan brett definieras som ”kommu-
nikationsplattformar på Internet som gör det möjligt för individer att gå med i eller 
skapa nätverk av likasinnade användare” (1015). För att gå med i eller skapa ett nät-
verk uppmanas enskilda personer att lämna personuppgifter och skapa sin profil. 

(1014) Europeiska kommissionen (2016), Advancing the Internet of Things in Europe, SWD(2016) 110 final. 
(1015) Artikel 29-gruppen (2009), Yttrande 5/2009 om sociala nätverk på Internet, WP 163, 12 juni 2009, s. 4.

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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Med sociala nätverkstjänster kan användarna skapa ”digitalt innehåll”, som är allt 
från foton och videoklipp till länkar till tidningar och personliga inlägg där de uttryck-
er sina åsikter. Genom dessa plattformar för onlinekommunikation kan användar-
na interagera och kommunicera med åtskilliga andra användare. Framför allt kräver 
de flesta av de populära sociala nätverkstjänsterna inte några registreringsavgifter. 
I stället för att kräva att användare betalar för att gå med i deras nätverk, skapar 
leverantörer av sociala nätverkstjänster det mesta av sina intäkter genom riktad an-
nonsering. Annonsörerna kan ha mycket stor nytta av den personliga information 
som dagligen avslöjas på dessa webbplatser. Har de information om en användares 
ålder, kön, vistelseort och intressen kan de nå ut till ”rätt” personer med sin reklam.

Europarådets ministerkommitté har antagit en rekommendation om skydd av 
mänskliga rättigheter med avseende på sociala nätverkstjänster (1016), där det i ett 
särskilt avsnitt talas om dataskydd, och som kompletterades 2018 med en annan 
rekommendation om roller och ansvarsområden för mellanhänder på internet (1017).

Exempel: Nora är väldigt glad eftersom hennes partner precis har friat. Hon 
vill dela nyheten med sina vänner och släktingar och bestämmer sig för att 
skriva ett känslosamt inlägg på ett socialt nätverk där hon uttrycker sin gläd-
je, och ändra sin relationsstatus till ”förlovad”. De närmaste dagarna efteråt, 
när hon loggar in på sitt konto, ser Nora annonser om bröllopsklänningar och 
blomsteraffärer. Vad beror det på?

När bröllopsklädes- och blomsterföretagen skapade annonser på Facebook 
valde de vissa parametrar för att kunna nå just folk som Nora. När Noras 
profil nu visar att hon är kvinna, förlovad, bor i Paris, nära området där 
kläd- och blomsterbutikerna som lägger ut annonserna finns, så ser hon 
annonserna direkt.

Sakernas internet

”Sakernas internet” utgör nästa steg i internets utveckling: Web 3.0-tiden. I och med 
sakernas internet kan enheter sammankopplas och interagera med andra enheter 
genom internet. På så vis kan föremål och personer kopplas till varandra genom 

(1016) Europarådet, ministerkommittén, ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2012)4 om skydd av 
mänskliga rättigheter med avseende på sociala nätverkstjänster, 4 april 2012.

(1017) Europarådet, ministerkommittén, ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2018)2 till 
medlemsstaterna om roller och ansvarsområden för mellanhänder på internet, 7 mars 2018.

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168068460e
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168068460e
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168068460e
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168068460e
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kommunikationsnät, rapportera om sin status och/eller om status i omgivning-
en (1018). Sakernas internet och sammankopplade enheter är redan en realitet, och 
förväntas öka avsevärt de närmaste åren, genom att det skapas och vidareutveck-
las smarta enheter som leder vidare till smarta städer, smarta bostäder och smarta 
företag.

Exempel: Sakernas internet kan vara särskilt användbart i hälso- och sjuk-
vården. Företag har redan skapat enheter, sensorer och appar där man kan 
övervaka en patients hälsa. Genom att äldre personer som bor ensamma får 
bära på sig en larmknapp och ha andra trådlösa sensorer placerade runtom 
i bostaden, kan man följa deras dagliga rutin och det kan skapas meddelan-
den om det upptäcks allvarliga störningar i dagsschemat. Sensorer för att 
känna av fallolyckor används t.ex. i hög grad av äldre. Sådana sensorer kan 
känna av fall med stor noggrannhet och meddela personens läkare och/
eller familj om fallet.

Exempel: Barcelona är ett av de mest välkända exemplen på en smart stad. 
Sedan 2012 har staden infört användning av innovativ teknik, i syfte att 
skapa ett smart system för kollektivtrafik, avfallshantering, parkering och 
gatubelysning. För att förbättra avfallshanteringen använder staden t.ex. 
smarta soptunnor. I dem kan sopnivåerna övervakas så att det går att opti-
mera sophämtningsrutterna. När tunnorna är nästan fulla överför de signaler 
via det mobila kommunikationsnätet, som skickas till den programvara som 
används av avfallshanteringsföretaget. På så sätt kan företaget planera den 
bästa rutten för sophämtningen, prioritera och/eller bara ordna hämtning 
för de tunnor som faktiskt behöver tömmas.

10.2.2. Avvägning av fördelar och risker
De sociala nätverkstjänsternas stora expansion och framgång det senaste årtiondet 
visar att de har markanta fördelar. Exempelvis är riktad annonsering (som beskrivs 
i det markerade exemplet) ett särskilt nyskapande sätt för företag att nå ut till sin 
publik och erbjuda en mer specifik marknad. Det kan också ligga i konsumenternas 
intresse att få annonser presenterade för sig som är mer relevanta och intressanta. 
Ännu viktigare är dock att sociala nätverkstjänster och sociala medier kan ha positiv 
inverkan på samhället och få förändringar att bli genomförda. De ger användarna 

(1018) Europeiska kommissionen, Advancing the Internet of Things in Europe, SWD(2016) 110, 19 april 2016.
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kraft att kommunicera, samverka och organisera grupper och evenemang i frågor 
som berör dem.

På samma sätt förväntas sakernas internet medföra betydande fördelar för ekono-
min, och ingår i EU:s strategi att utveckla en digital inre marknad. Inom EU beräknas 
det att antalet anslutningar till sakernas internet kommer att öka till sex miljarder 
år 2020. Denna utökade uppkoppling förväntas medföra betydelsefulla ekonomiska 
fördelar, genom att det utvecklas innovativa tjänster och program, bättre hälso- och 
sjukvård, bättre medvetenhet om konsumenternas behov samt ökad effektivitet.

Samtidigt, med tanke på den väldiga mängd personlig information som skapas av 
användare av sociala medier och därefter behandlas av tjänsteoperatörerna, så föl-
jer på de sociala nätverkens expansion en växande oro för hur privatliv och per-
sonuppgifter kan skyddas. Sociala nätverkstjänster kan hota rätten till privatliv och 
rätten till yttrandefrihet. Sådana hot kan t.ex. vara ”brist på juridiska och förfaran-
derelaterade skyddsåtgärder som kan leda till att användare utesluts, otillräckligt 
skydd av barn och unga mot skadligt innehåll eller beteende, bristande respekt för 
andras rättigheter, brist på privatlivsvänliga standardinställningar, bristande öppen-
het med i vilka syften personuppgifter samlas in och behandlas” (1019). I den europe-
iska dataskyddslagstiftningen har man försökt bemöta de utmaningar sett till privat-
liv och dataskydd som sociala medier fört med sig. Principer som samtycke, inbyggt 
integritets- och dataskydd och integritets- och dataskydd som standard samt enskil-
das rättigheter är särskilt viktiga när det gäller sociala medier och nätverkstjänster.

När det gäller sakernas internet medför den väldiga mängden personuppgifter som 
skapas från de olika sammankopplade enheterna också risker för privatliv och da-
taskydd. Öppenhet är en viktig princip i den europeiska dataskyddslagstiftningen, 
men på grund av den stora mängden uppkopplade enheter är det inte alltid tydligt 
vem som kan samla in, få tillgång till och använda de uppgifter som samlas in från 
sakernas internet (1020). Enligt EU:s och Europarådets lagstiftning fastställs dock ge-
nom öppenhetsprincipen en skyldighet för personuppgiftsansvariga att hålla regist-
rerade informerade om hur deras uppgifter används, på ett klart och tydligt språk. 
Riskerna, reglerna, skyddsåtgärderna och rättigheterna när det gäller behandlingen 
av de berörda enskildas personuppgifter måste klargöras för dem. Enheter anslutna 
till sakernas internet, och de många olika behandlingsåtgärder och uppgifter som är 

(1019) Europarådet, rekommendation Rec(2012)4 till medlemsstaterna om skydd av mänskliga rättigheter 
med avseende på sociala nätverkstjänster, 4 april 2012. 

(1020) Europeiska datatillsynsmannen (2017), Understanding the Internet of Things. 
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inblandade, kan också försvåra kravet på tydligt och informerat samtycke till upp-
giftsbehandling – när sådan behandling grundar sig på samtycke. Enskilda förstår 
ofta inte hur sådan behandling fungerar tekniskt, och därför inte heller konsekven-
serna av sitt samtycke.

Ett annat stort orosmoment är säkerheten, med tanke på att uppkopplade enheter 
är särskilt utsatta för säkerhetsrisker. Anslutna enheter har varierande säkerhetsni-
våer. Eftersom de fungerar utanför den vanliga it-infrastrukturen, saknar de kanske 
den tillräckliga dator- och lagringskapaciteten för att ha säkerhetsprogram installe-
rade eller använda teknik som kryptering, pseudonymisering eller anonymisering 
för att skydda användares personliga information.

Exempel: I Tyskland beslutade tillsynsmyndigheterna att förbjuda en leksak 
som anslöts till internet, efter stark oro för hur leksaken påverkade skyddet 
av barns privatliv. Tillsynsmyndigheterna ansåg att en internetansluten docka 
vid namn Cayla i praktiken utgjorde en dold spionageanordning. Dockan 
fungerade så att barn som lekte med den ställde frågor och dockan skickade 
de frågorna i ljudform till en app på en digital enhet, som översatte dem till 
text och sökte på internet efter ett svar. Appen skickade sedan ett svar till 
dockan, som sade det med en röst till barnet. Genom den dockan kunde bar-
nets kommunikation, och även närvarande vuxnas, spelas in och överföras 
till appen. Om docktillverkarna inte hade infört adekvata säkerhetsåtgärder, 
kunde dockan ha använts av vem som helst för att lyssna på samtalen.

10.2.3. Dataskyddsrelaterade problem
Samtycke

I Europa är behandling av personuppgifter endast lagligt om det är tillåtet enligt den 
europeiska dataskyddslagstiftningen. För leverantörer av sociala nätverkstjänster 
ger de registrerades samtycke oftast en laglig grund för uppgiftsbehandling. Sam-
tycket måste lämnas frivilligt och vara specifikt, informerat och otvetydigt (se av-
snitt 4.1.1) (1021). ”Frivilligt” innebär väsentligen att registrerade måste ha möjlighet 
att utöva ett riktigt och genuint val. Samtycket är ”specifikt” och ”informerat” när 
det är förståeligt och syftar tydligt och exakt på uppgiftsbehandlingens fullständi-
ga omfattning, ändamål och konsekvenser. I samband med sociala medier kan det 

(1021) Allmänna dataskyddsförordningen, artiklarna 4 och 7, uppdaterade konventionen 108, artikel 5. 
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ifrågasättas om samtycke är frivilligt, specifikt och informerat för alla de typer av 
behandling som utförs av operatören av den sociala nätverkstjänsten och av tredje 
parter.

Exempel: För att gå med i och få åtkomst till en social nätverkstjänst måste 
enskilda ofta godkänna olika slags behandling av deras personuppgifter, 
ofta utan att de får se de nödvändiga specifikationerna eller alternativa 
möjligheter. Ett exempel är att det för att registrera sig på en social nät-
verkstjänst behövs samtycke till att få beteendestyrd annonsering. Som 
artikel 29-gruppen konstaterar i sitt yttrande om definitionen av begreppet 
samtycke: ”Med tanke på den stora betydelse som vissa sociala nätverk 
har fått kommer vissa kategorier av användare (till exempel tonåringar) 
att acceptera mottagandet av beteendestyrd annonsering för att undvika 
risken att bli partiellt uteslutna från sociala kontakter. Användaren bör ha en 
möjlighet att ge ett frivilligt och särskilt samtycke till att ta emot beteende-
styrd annonsering, oberoende av möjligheten att få tillgång till det sociala 
nätverkets tjänster” (1022).

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen får personuppgifter för barn under 16 
år i princip inte behandlas grundat på deras samtycke (1023). Om det är nödvändigt 
med samtycke för behandlingen, måste det ges av barnets förälder eller vårdnads-
havare. Barn förtjänar särskilt skydd eftersom de kanske är mindre medvetna om 
riskerna och konsekvenserna med uppgiftsbehandling. Detta är mycket viktigt när 
det gäller sociala medier, då barn är mer sårbara för en del av de negativa effekter 
det kan ha att använda sådana medier, som t.ex. cybermobbning, stalkning på nätet 
eller identitetsstöld.

Säkerhet, inbyggt integritets-/dataskydd och integritets-/dataskydd 
som standard

Behandling av personuppgifter medför i sig säkerhetsrisker, med tanke på den stän-
diga möjligheten att det inträffar säkerhetsbrott som leder till att de behandlade 
personuppgifterna oavsiktligt eller otillåtet förstörs, försvinner, ändras, avslöjas eller 
hamnar i obehöriga händer. Enligt den europeiska dataskyddslagstiftningen måste 

(1022) Artikel 29-gruppen (2011), Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, WP 187, 13 
juli 2011, s. 18. 

(1023) Se allmänna dataskyddsförordningen, artikel 8. EU-medlemsstaterna kan i lag föreskriva en lägre ålder, 
så länge den inte är under 13 år. 

https://iapp.org/resources/article/all-of-the-article-29-working-party-guidelines-opinions-and-documents/
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personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden införa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att förhindra allt obehörigt intrång i uppgiftsbehandling. 
Leverantörer av sociala nätverkstjänster som omfattas av europeiska dataskydds-
regler måste också följa denna skyldighet.

Principerna om inbyggt integritets-/dataskydd och integritets-/dataskydd som stan-
dard kräver att personuppgiftsansvariga upprätthåller säkerheten i designen på sina 
produkter och automatiskt tillämpar lämpliga inställningar för skydd av integritet 
(privatliv) och dataskydd. Detta innebär att när en person bestämmer sig för att gå 
med i ett socialt nätverk, så gör tjänsteleverantören kanske inte automatiskt all in-
formation om den nya användaren tillgänglig för alla sina användare. När man går 
med i tjänsten bör standardinställningarna för integritets- och dataskydd vara såda-
na att informationen bara är tillgänglig för personens utvalda kontakter. Att utöka 
åtkomsten till personer utanför den listan bör inte vara möjligt förrän efter att an-
vändaren har utfört åtgärder för att manuellt ändra standardinställningarna för inte-
gritets- och dataskydd. Detta kan också påverka i fall där en personuppgiftsincident 
inträffar trots de säkerhetsåtgärder som finns. I sådana fall måste tjänsteleveran-
törerna meddela de berörda användarna när det sannolikt leder till hög risk för den 
registrerades rättigheter och friheter (1024).

Inbyggt integritets-/dataskydd och integritets-/dataskydd som standard är sär-
skilt viktigt i samband med sociala nätverkstjänster, eftersom det utöver de risker 
för obehörig åtkomst som finns vid de flesta typer av behandlingar är förenat med 
särskilda risker att dela personlig information i sociala medier. Dessa risker kommer 
ofta av att personer inte inser vem som kan få tillgång till deras information, och hur 
de personerna kan använda den. I och med den utbredda användningen av sociala 
medier har antalet identitetsstölder och offer ökat.

Exempel: Identitetsstöld är ett fenomen där en person skaffar sig infor-
mation, uppgifter eller handlingar som tillhör en annan person (offret) och 
sedan använder den informationen för att låtsas vara offret och komma över 
varor och tjänster i offrets namn. Här är exemplet Paul, som har ett konto på 
en social mediewebbplats. Paul är lärare och aktiv i samhället där han bor, 
mycket utåtriktad och inte särskilt orolig för integritets- och dataskyddsin-
ställningarna på hans sociala mediekonto. Han har en stor kontaktlista, i vissa 
fall med personer han inte nödvändigtvis känner personligen. Eftersom han 

(1024) Se not 1023, artikel 34.
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jobbar på en stor skola, och har varit ganska populär när han har tränat sko-
lans fotbollslag, tror han att de personerna nog är föräldrar eller vänner till 
skolan. Pauls e-postadress och födelsedatum visas på hans sociala medie-
konto. Dessutom lägger Paul regelbundet ut foton på sin hund Toby, med 
kommentarer som ”jag och Toby på morgonrundan”. Paul har inte insett att 
en av de populäraste säkerhetsfrågorna som ska skydda hans e-post- eller 
mobiltelefonkonto är ”vad heter ditt husdjur”. Med den information som 
finns på Pauls sociala medieprofil lyckas Nick enkelt hacka Pauls konton.

Enskildas rättigheter

Leverantörer av sociala nätverkstjänster måste respektera enskildas rättigheter (se 
avsnitt 6.1), däribland rätten att bli informerad om ändamålet för behandlingen och 
hur personuppgifterna kan användas för direktmarknadsföring. Enskilda måste även 
ha rätt att få tillgång till de uppgifter de har skapat på den sociala nätverksplattfor-
men och begära att de raderas. Även när personer har samtyckt till behandling av 
personuppgifter och laddat upp information online, bör de kunna be att bli ”bort-
glömda” om de inte längre vill ta emot det sociala nätverkets tjänster. Genom rätten 
till dataportabilitet kan användare även få en kopia av de personuppgifter de lämnat 
till leverantören av sociala nätverkstjänster, i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format, och överföra sina uppgifter från en leverantör av sociala nät-
verkstjänster till en annan (1025).

Personuppgiftsansvariga

En svår fråga som ofta uppkommer i samband med sociala medier är frågan om 
vem som är personuppgiftsansvarig, alltså vem den person är som har skyldighet 
och ansvar att följa dataskyddsreglerna. Leverantörer av sociala nätverkstjänster 
anses vara personuppgiftsansvariga enligt den europeiska dataskyddslagstiftning-
en. Detta är uppenbart med tanke på den breda definitionen av ”personuppgiftsan-
svarig” och att det är dessa tjänsteleverantörer som avgör ändamålet och medlen 
för behandlingen av de personuppgifter som enskilda personer delar. Om person-
uppgiftsansvariga erbjuder tjänster till registrerade i EU måste de enligt EU-lagstift-
ningen följa villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen, även om de inte själ-
va är etablerade i EU.

(1025) Allmänna dataskyddsförordningen, artikel 21.
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Men kan användare av sociala nätverkstjänster också ses som personuppgiftsan-
svariga? När enskilda personer behandlar personuppgifter ”som ett led i verksam-
het som är helt och hållet privat eller har samband med personens hushåll”, gäller 
inte dataskyddsreglerna. I europeisk dataskyddslagstiftning kallas detta för ”hus-
hållsundantaget”. Emellertid är i en del fall en användare av en social nätverkstjänst 
kanske inte omfattad hushållsundantaget.

Användare delar frivilligt sin personliga information online, men information som 
delas online innehåller ofta personlig information om andra personer.

Exempel: Paul har ett konto på en mycket populär social nätverksplattform. 
Paul försöker bli skådespelare och använder sitt konto för att lägga upp 
foton, videoklipp och inlägg där han förklarar sin passion för konsten. Att 
vara populär är viktigt för hans framtid, och han har därför beslutat att hans 
profil inte bara ska vara tillgänglig för hans nära kontakter utan för alla inter-
netanvändare, oavsett om de är medlemmar i nätverket eller inte. Får Paul 
lägga upp foton och videoklipp på sig själv och sin vän Sarah utan hennes 
samtycke? Som grundskollärare försöker Sarah hålla sitt privatliv åtskilt från 
arbetsgivaren, eleverna och elevernas föräldrar. Tänk ett fall där Sarah, som 
inte använder sociala nätverk, får veta av den gemensamme vännen Nick 
att ett foto av henne på en fest med Paul har lagts ut på nätet. I ett sådant 
fall ligger inte Pauls uppgiftsbehandling inom EU-rätten, då det omfattas av 
”hushållsundantaget”.

Det är dock fortfarande mycket viktigt att användare är medvetna och tänker på att 
det kan utgöra ett intrång i enskildas rätt till privatliv och dataskydd om man laddar 
upp information om dem utan samtycke. Även när undantaget för hushåll gäller – 
t.ex. om en användare har en profil som bara görs tillgänglig för ett antal kontakter 
som valts ut av honom eller henne – så kan användaren fortfarande bli ansvarig 
för offentliggörandet av personlig information. Dataskyddsreglerna gäller inte om 
undantaget för hushåll gör det, men ansvarsskyldighet kan ändå uppstå genom att 
andra nationella regler tillämpas, t.ex. om förtal eller ärekränkning. Slutligen är det 
bara användare av sociala nätverkstjänster som skyddas av undantaget för hushåll: 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som tillhandahåller metoderna 
för sådan privat behandling omfattas av EU:s dataskyddslagstiftning (1026).

(1026) Se not 1025, skäl 18.
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Genom reformen av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation kan de 
regler för dataskydd, privatliv/integritet och säkerhet som gäller för leverantörer av 
telekommunikationstjänster enligt den nuvarande rättsliga ramen också gälla för 
kommunikation mellan maskiner och elektroniska kommunikationstjänster, däri-
bland t.ex. over-the-top-tjänster.
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Szuluk mot Förenade kungariket, nr 36936/05, 2 juni 2009

Skyldigheter för ansvariga
B.B. mot Frankrike, nr 5335/06, 17 december 2009
I mot Finland, nr 20511/03, 17 juli 2008
Mosley mot Förenade kungariket, nr 48009/08, 10 maj 2011

Personuppgifter
Amann mot Schweiz (stora kammaren), nr 27798/95, 16 februari 2000
Bernh Larsen Holding AS m.fl. mot Norge, nr 24117/08, 14 mars 2013
Uzun mot Tyskland, nr 35623/05, 2 september 2010

Foton
Sciacca mot Italien, nr 50774/99, 11 januari 2005
Von Hannover mot Tyskland, nr 59320/00, 24 juni 2004

Rätten att bli bortglömd
Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy mot Finland (stora kammaren), 
nr 931/13, 27 juni 2017
Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, nr 62332/00, 6 juni 2006

Rätten att göra invändningar
Leander mot Sverige, nr 9248/81, 26 mars 1987
M.S. mot Sverige, nr 20837/92, 27 augusti 1997
Mosley mot Förenade kungariket, nr 48009/08, 10 maj 2011
Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000
Sinan Işık mot Turkiet, nr 21924/05, 2 februari 2010

Känsliga kategorier av uppgifter
Brunet mot Frankrike, nr 21010/10, 18 september 2014
I mot Finland, nr 20511/03, 17 juli 2008

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91245
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58144
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87207
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175464
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150776
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92767
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96361
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104712
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100293
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67930
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175121
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75591
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58177%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104712
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97087
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146389
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510
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Michaud mot Frankrike, nr 12323/11, 6 december 2012
S. och Marper mot Förenade kungariket (stora kammaren), nr 30562/04 och 
30566/04, 4 december 2008

Tillsyn och verkställighet (olika aktörers roll, däribland tillsynsmyndigheter)
I mot Finland, nr 20511/03, 17 juli 2008
K.U. mot Finland, nr 2872/02, 2 december 2008
Von Hannover mot Tyskland, nr 59320/00, 24 juni 2004
Von Hannover mot Tyskland (nr 2) (stora kammaren), nr 40660/08 och 60641/08, 7 
februari 2012

Metoder för tillsyn
Allan mot Förenade kungariket, nr 48539/99, 5 november 2002
Association for European Integration and Human Rights och Ekimdzhiev mot 
Bulgarien, nr 62540/00, 28 juni 2007
Bărbulescu mot Rumänien (stora kammaren), nr 61496/08, 5 september 2017
D.L. mot Bulgarien, nr 7472/14, 19 maj 2016
Dragojević mot Kroatien, nr 68955/11, 15 januari 2015
Karabeyoğlu mot Turkiet, nr 30083/10, 7 juni 2016
Klass m.fl. mot Tyskland, nr 5029/71, 6 september 1978
Roman Zakharov mot Ryssland (stora kammaren), nr 47143/06, 4 december 2015
Rotaru mot Rumänien (stora kammaren), nr 28341/95, 4 maj 2000
Szabó och Vissy mot Ungern, nr 37138/14, 12 januari 2016
Taylor-Sabori mot Förenade kungariket, nr 47114/99, 22 oktober 2002
Uzun mot Tyskland, nr 35623/05, 2 september 2010
Versini-Campinchi och Crasnianski mot Frankrike, nr 49176/11, 16 juni 2016
Vetter mot Frankrike, nr 59842/00, 31 maj 2005
Vukota-Bojić mot Schweiz, nr 61838/10, 18 oktober 2016

Videoövervakning
Köpke mot Tyskland, nr 420/07, 5 oktober 2010
Peck mot Förenade kungariket, nr 44647/98, 28 januari 2003

Röstprov
P.G. och J.H. mot Förenade kungariket, nr 44787/98, 25 september 2001
Wisse mot Frankrike, nr 71611/01, 20 december 2005

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115377
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109029
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162858
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150298
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163455
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159324
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60696
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100293
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167490
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60898
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59665
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71735
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Utvald rättspraxis från Europeiska unionens 
domstol (EU-domstolen)

Rättspraxis rörande dataskyddsdirektivet
C-13/16, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mot 
Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”, 4 maj 2017

[Principen om laglig behandling; en tredje parts berättigade intressen]

C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et 
éditeurs SCRL (SABAM), 24 november 2011

[Informationssamhället; upphovsrätt; internet; ”peer-to-peer”-program; internetle-
verantörer; installation av ett system för filtrering av elektronisk kommunikation för 
att hindra fildelning som innebär upphovsrättsintrång; ingen allmän skyldighet allmän 
skyldighet att övervaka överförd information]

C-73/07, Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia 
Oy (stora avdelningen), 16 december 2008

[Begreppet ”journalistisk verksamhet” i den mening som avses i artikel 9 
i dataskyddsdirektivet]

C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, 6 november 2003
[Särskilda kategorier av personuppgifter]

C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González (stora avdelningen), 13 maj 2014

[Skyldigheten för leverantörer av sökmotorer att på den registrerades begäran avhålla 
sig från att visa personuppgifter i sökresultaten; dataskyddsdirektivets tillämplighet; 
begreppet ”uppgiftsbehandling”; innebörden av ”registeransvariga/personuppgiftsan-
svariga”; avvägning av dataskydd mot yttrandefrihet; rätten att bli bortglömd]

C-201/14, Smaranda Bara m.fl. mot Casa Naţională de Asigurări de Sănătate m.fl., 
1 oktober 2015

[Rätt att bli informerad om behandling av personuppgifter]

C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních údajů, 11 december 2014
[Begreppen ”behandling av uppgifter” och ”registeransvarig/person uppgifts-
ansvarig”]

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190322&text=&dir=&doclang=SV&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=431572
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190322&text=&dir=&doclang=SV&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=431572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594192745190&uri=CELEX:62010CJ0070
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-73%252F07&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=442594
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-73%252F07&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=442594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512480526556&uri=CELEX:62001CJ0101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CA0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512485238672&uri=CELEX:62014CJ0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212
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C-230/14, Weltimmo s. r. o. mot Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, 1 oktober 2015

[Nationella tillsynsmyndigheters befogenheter]

C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España 
SAU (stora avdelningen), 29 januari 2008

[Begreppet ”personuppgifter”; skyldighet för leverantörer av internetåtkomst att läm-
na ut identiteten för användare av KaZaA-program för fildelning till organisation för 
skydd av immateriell egendom]

C-288/12, Europeiska kommissionen mot Ungern (stora avdelningen), 8 april 2014
[Berättigande av att avsluta den nationella datatillsynsmannens mandat]

C-291/12, Michael Schwarz mot Stadt Bochum, 17 oktober 2013
[Begäran om förhandsavgörande; område med frihet, säkerhet och rättvisa; biome-
triskt pass; fingeravtryck; rättslig grund; proportionalitet]

C-342/12, Worten – Equipamentos para o Lar SA mot Autoridade para as Condições 
de Trabalho (ACT), 30 maj 2013

[Begreppet ”personuppgifter”; arbetstidsregister; principer om uppgifternas kvalitet 
och principer som gör att uppgiftsbehandling kan tillåtas; tillgång för behöriga natio-
nella arbetsmiljömyndigheter; arbetsgivarens skyldighet att ge tillgång till arbetstids-
registret på ett sätt som gör det möjligt att omedelbart avläsa registret]

C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA 
(SABAM) mot Netlog NV, 16 februari 2012

[Sociala nätverksleverantörers skyldighet att förhindra nätanvändares otillåtna an-
vändning av musik och audiovisuella verk]

C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner (stora 
avdelningen), 6 oktober 2015

[Principen om laglig behandling; grundläggande rättigheter; safe harbor-beslutets ogil-
tighet; de oberoende tillsynsmyndigheternas befogenheter]

C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mot 
Salvatore Manni, 9 mars 2017

[Rätt till radering av personuppgifter; rätt att invända mot behandling]

C-434/16, Peter Nowak mot Data Protection Commissioner, förslag till avgörande av 
generaladvokat Juliane Kokott, 20 juli 2017

[Begreppet ”personuppgifter”; tillgång till det egna provet; examinators rättelser]

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8229224
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8229224
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-275%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=444835
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-275%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=444835
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-288%252F12&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=435777
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0291
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486680719&uri=CELEX:62012CJ0342
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486680719&uri=CELEX:62012CJ0342
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-360%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=437831
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-360%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=437831
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0362
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512479438140&uri=CELEX:62015CJ0398
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193042&doclang=SV
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193042&doclang=SV
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C-473/12, Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mot Geoffrey Englebert 
m.fl., 7 november 2013

[Rätt att bli informerad om behandling av personuppgifter]

C-518/07, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (stora 
avdelningen), 9 mars 2010

[En nationell tillsynsmyndighets oberoende]

C-524/06, Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (stora avdelningen), 16 
december 2008

[Berättigandet av att föra uppgifter om utlänningar i ett statistiskt register]

C-543/09, Deutsche Telekom AG mot Bundesrepublik Deutschland, 5 maj 2011
[Nödvändigheten av förnyat samtycke]

C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E. 
Rijkeboer, 7 maj 2009

[Den registrerades rätt till tillgång till uppgifter]

C-582/14, Patrick Breyer mot Bundesrepublik Deutschland, 19 oktober 2016
[Definition av ”personuppgifter”; IP-adresser; lagring av uppgifter som görs av en le-
verantör av medietjänster på internet; nationell lagstiftning enligt vilken det inte är 
möjligt att beakta den personuppgiftsansvariges berättigade intresse]

C-614/10, Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (stora avdelningen), 
16 oktober 2012

[En nationell tillsynsmyndighets oberoende]

Förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut 
Eifert mot Land Hessen (stora avdelningen), 9 november 2010

[Begreppet ”personuppgifter”; proportionalitet i den rättsliga skyldigheten att offent-
liggöra personuppgifter om mottagare av vissa av EU:s jordbruksfonder]

Förenade målen C-141/12 och C-372/12, YS mot Minister voor Immigratie, Integratie 
en Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot M och S, 17 juli 2014

[Räckvidden av den registrerades rätt till tillgång; skydd för enskilda personer med av-
seende på behandling av personuppgifter; begreppet ”personuppgifter”; uppgifter om 
den som ansöker om uppehållstillstånd och en rättslig analys i en förberedande admi-
nistrativ handling inför ett beslut; Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512481569770&uri=CELEX:62012CJ0473
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-518%252F07&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=448639
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-524%252F06&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9097592
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-543%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=9100432
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-553%252F07&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=441041
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-553%252F07&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=441041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0582
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-614%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=436946
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-92%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=439877
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-92%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=439877
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1512486742228&uri=CELEX:62012CJ0141
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Förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och 
telestyrelsen och Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson 
m.fl. (stora avdelningen), 21 december 2016

Konfidentialitet vid elektronisk kommunikation; leverantörer av elektroniska kom-
munikationstjänster; skyldighet som avser en generell och urskillningslös lagring av 
trafikuppgifter och platsuppgifter; ingen förhandskontroll av en domstol eller en obe-
roende förvaltningsmyndighet; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rät-
tigheterna; förenlighet med EU-rätten]

Förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for 
Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung 
m.fl. (stora avdelningen), 8 april 2014

[Hur datalagringsdirektivet överträdde EU:s primärlagstiftning; laglig behandling; än-
damåls- och lagringsbegränsning)

Förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01, Rechnungshof mot 
Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm och Jospeh Lauermann mot 
Österreichischer Rundfunk, 20 maj 2003

[Proportionalitet för den rättsliga skyldigheten att offentliggöra personuppgifter om 
löner för anställda i vissa kategorier av institutioner knutna till den offentliga sektorn]

Förenade målen C-468/10 and C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (ASNEF) och Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FECEMD) mot Administración del Estado, 24 november 2011

[Korrekt införlivande av artikel 7 f i dataskyddsdirektivet – ”andras berättigade intres-
sen” – i nationell lagstiftning]

T-462/12 R, Pilkington Group Ltd mot Europeiska kommissionen, beslut meddelat av 
tribunalens ordförande; 11 mars 2013

Rättspraxis rörande direktiv (EU) 2016/681
Domstolens yttrande 1/15 (stora avdelningen), 26 juli 2017

[Rättslig grund; förslag till avtal mellan Kanada och Europeiska unionen om överföring 
och behandling av uppgifter om flygpassagerare; avtalsförslagets förenlighet med ar-
tikel16 i EUF-fördraget och artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna]

Rättspraxis rörande EU-institutionernas dataskyddsförordning
C-28/08 P, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd (stora 
avdelningen), 29 juni 2010

[Tillgång till handlingar]
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62012TO0462
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https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-28%252F08P&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=451441
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C-615/13 P, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska kommissionen, 
16 juli 2015

[Tillgång till handlingar]

Rättspraxis rörande direktiv 2002/58/EG
C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et 
éditeurs SCRL (SABAM), 24 november 2011

[Informationssamhället; upphovsrätt; internet; ”peer-to-peer”-program; internetleve-
rantörer; installation av ett system för filtrering av elektronisk kommunikation för att 
hindra fildelning som innebär upphovsrättsintrång; ingen allmän skyldighet att över-
vaka överförd information]

C-461/10, Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget 
AB, Storyside AB mot Perfect Communication Sweden AB, 19 april 2012

[Upphovsrätt och närstående rättigheter; behandling av uppgifter på internet; in-
trång i ensamrätt; ljudböcker som gjorts tillgängliga genom en FTP-server via inter-
net genom en IP-adress som tillhandahållits av en internetoperatör; domstolsföreläg-
gande för internetleverantören att lämna ut namn på och adress till den som använt 
IP-adressen]

C-536/15, Tele2 (Netherlands) BV m.fl. mot Autoriteit Consument en Markt (AMC), 
15 mars 2017

[Icke-diskrimineringsprincipen; tillhandahållande av abonnenters personuppgifter för 
användning i allmänt tillgängliga abonnentförteckningar och nummerupplysnings-
tjänster; abonnentens samtycke; åtskillnad beroende på i vilken medlemsstat som 
de allmänt tillgängliga nummerupplysningstjänsterna och abonnentförteckningarna 
tillhandahålls]

Förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och 
telestyrelsen och Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson 
m.fl. (stora avdelningen), 21 december 2016

Konfidentialitet vid elektronisk kommunikation; leverantörer av elektroniska kom-
munikationstjänster; skyldighet som avser en generell och urskillningslös lagring av 
trafikuppgifter och platsuppgifter; ingen förhandskontroll av en domstol eller en obe-
roende förvaltningsmyndighet; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rät-
tigheterna; förenlighet med EU-rätten]
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Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications, Marine 
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På internet finns mycket information om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. 
Den nås via FRA:s webbplats på fra.europa.eu.

Mer information om rättspraxis hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna finns på 
domstolens webbplats: echr.coe.int. På sökportalen HUDOC finns domar och beslut på engelska och/
eller franska, översättningar till ytterligare språk, rättsliga sammanfattningar, pressmeddelanden 
och annan information om domstolens arbete: http://HUDOC.echr.coe.int

Så här får du tillgång till Europarådets publikationer

Europarådets publikationsavdelning tar fram verk inom organisationens alla områden, bland annat 
mänskliga rättigheter, juridisk vetenskap, hälsa, etik, sociala frågor, miljö, utbildning, kultur, sport, 
ungdomsfrågor och arkitektoniskt arv. Böcker och elektroniska publikationer från den omfattande 
katalogen kan beställas på nätet (http://book.coe.int/).

I ett virtuellt läsrum kan användarna kostnadsfritt konsultera utdrag ur de viktigaste verk som 
publicerats eller fullständiga texter av vissa officiella handlingar.

Information om, liksom den fullständiga texten till, Europarådets konventioner finns på 
fördragskontorets webbplats: http://conventions.coe.int/.

KONTAKTA EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor: european-union.
europa.eu/contact-eu/meet-us_sv
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
—  Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för 

samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_sv).

EU-INFORMATION
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/
european-union/index_sv).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://op.europa.eu/sv/
publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller 
ditt lokala informationskontor (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_sv).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk 
på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (data.europa.eu/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas 
ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.
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Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har gjort att det mer akut behövs ett ordentligt 
skydd av personuppgifter, en rättighet som garanteras av instrument från både Europeiska unionen (EU) och 
Europarådet. Att slå vakt om denna betydelsefulla rättighet medför nya och markanta utmaningar, då de 
tekniska framstegen bryter in på områden som övervakning, avlyssning av kommunikation och datalagring. 
Den här handboken är utformad för att jurister som inte är specialiserade på dataskydd ska kunna bekanta 
sig med detta framväxande område inom juridiken. Här ges en översikt av EU:s och Europarådets tillämpliga 
rättsliga ramar. Här förklaras också viktig rättspraxis och det ges sammanfattningar av betydelsefulla 
avgöranden från såväl Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) som Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Dessutom presenteras hypotetiska scenarier som fungerar som 
praktiska illustrationer av de olika problem man kan påträffa på det här området, som utvecklas hela tiden.
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