
GDPR

Datalag - 1973

Personuppgiftslag - 1998

Dataskyddsförordning - maj 2018

Dataskyddslag - maj 2018

Ny lag om personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål är på gång



Förordningen i korthet

• Principerna bygger på nuvarande lag 
men en hel del nyheter.

• Möjligheter till avvikelser i nationell lag, 
men bara från vissa regler.

• Dataskyddslag på gång.



När gäller lagen?
Brett tillämpningsområde: alla europeiska 
företag, myndigheter, kommuner m.m.

Lagen gäller alla - myndigheter, företag, 
kommuner och föreningar.

Undantag för behandling av privatpersoner 
av rent privat karaktär.

Gäller all behandling av personuppgifter.

Ej journalistiskt ändamål.



Utgivningsbevis

Söks hos Myndigheten för press,radio och TV

Förutsättningar för att få:
• tillgänglig för allmänheten
• besökaren söker aktivt upp den
• väl avgränsad och framstår som en sammanhållen 

produkt, t.ex. genom enhetlig formgivning
• kan endast ändras av redaktionen
• har ett namn som innehåller ett domännamn
• för sociala plattformar ska inläggen först godkännas
• en utgivare ska alltid utses



Vad är en personuppgift?

Personuppgift - varje uppgift varigenom en fysisk 
person direkt eller indirekt kan identifieras

Allt som går att koppla till en individ
• e-mailadress
• IP-adress
• adressuppgift
• bilregisternummer
• fotografi



Vad är en behandling?

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter

Exempel
• insamling
• registrering
• lagring
• spridning
• samkörning



Några begrepp

Personuppgiftsansvarig - Den som själv eller tillsammans med 
andra bestämmer ”ändamål och medel” med personuppgifter är 
personuppgiftsansvarig (Riksantikvarieämbetet)

Personuppgiftsbiträde - Den som behandlar personuppgifter 
för den personuppgiftsansvariges räkning (ex. IT-leverantörer, 
molntjänstleverantörer)

Dataskyddsombud - Anställd eller konsult med ansvar för 
personuppgiftshantering



Registerförteckning

Ansvar för både personuppgiftsansvarig 
och personuppgiftsbiträdet att föra 
register över behandlingar



Avtal med personuppgiftsbiträde

Ändrade krav på utformningen av 
personuppgiftsbiträdesavtal - mer omfattande

Gällande avtal måste ses över och omförhandlas

En mängd föreskrifter ska in i avtalet - artikel 28



Grundläggande principer

Laglighet, korrekthet och öppenhet

Ändamålsbegränsning

Uppgiftsminimering

Korrekthet

Lagringsminimering

Integritet och konfidentialitet



När är behandling tillåten?

Nödvändigt för att ett avtal med den registrerade 
ska kunna fullgöras.

Nödvändigt fullgöra rättslig förpliktelse.

Skydda intressen av grundläggande betydelse för registrerade 
eller annan fysisk person.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras 
eller som ett led i myndighetsutövning.

Intresseavvägning - Samtycke



Hårdare krav på samtycke

Frivillig, specifik, informerad, otvetydig viljeyttring

Kan vara muntligt eller skriftligt –
men ni ska kunna bevisa

Vara klart, tydligt och lättbegripligt



Känsliga personuppgifter
Ras eller etniskt ursprung
Politiska åsikter
Religiös eller filosofisk övertygelse
Medlemskap i fackförening
Hälsa
Biometriska och genetiska uppgifter
Sexuell läggning/sexualliv

Får bara behandlas om uttryckligt samtycke eller nödvändig 
behandling för vissa syften inom arbetsrätten eller syften enligt 
nationell lag t.ex. omsorg, socialt skydd.

Och några andra tillfällen.



Mer omfattande information ska lämnas

Information vid insamlandet från registrerad

Information när uppgifterna inte har erhållits från den 
registrerade 

Undantag: 
• Den registrerade redan förfogar över informationen
• Oproportionell ansträngning särskilt för behandling för 

arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål 

• Nationell rätt

Information på begäran (registerutdrag)



Information ska innehålla

• Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
• Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet
• Ändamål
• Mottagare
• Tid för lagring
• Rätt att begära tillgång till uppgifterna och rätt att radera
• Rätt att återkalla sitt samtycke
• Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
• Lagstadgat eller avtalsenligt krav?
• Information om behandling för annat syfte



Rättigheter

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Rätt till begränsning av behandling



Dataportabilitet

Rätt att få ut uppgifter som lämnats i ett 
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 
format och överföra dem till annan.

Ska grunda sig på samtycke eller på ett avtal och 
behandlingen sker automatiserat.



Privacy by design
Inbyggd integritet
Uppgiftsminimering

Säkerhets- och integreringsapekter ska tas hänsyn till 
redan vid planering och utveckling av it-system

Personuppgiftsansvarig ställer kraven

Rutiner för att ställa krav vid IT-upphandlingar 
(konsekvensanalys vid behov)

MSB - Myndigheter ska redan idag ha en 
dokumenterad säkerhetspolicy 



Konsekvensbedömning

”Vid hög risk för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska före behandlingen utföras en 
bedömning av den planerade behandlingens 
konsekvenser för skyddet av personuppgifter”



Anmälan av personuppgiftsincident

Anmäla inom 72 timmar till tillsynsmyndighet om 
det inte är osannolikt att någon kommer till skada

Underrätta registrerad

Personuppgiftsbiträde ska underrätta 
ansvarige direkt

Dokumentationskrav



Syftet med GDPR

Stärka den enskildes rätt och integritet

Dataskydd blir en ledningsfråga

Säkerhetsfrågorna viktiga

Integritetsfrågorna kräver mer uppmärksamhet och
ska få kräva mer resurser, organisation och budget



Sanktioner

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 
och att överklaga myndighetens beslut

Rätt till skadestånd

Administrativa sanktionsavgifter
- utdöms av Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. DI)
- tillfaller staten
Kan överklagas

Inte längre straffrättsligt ansvar
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