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Bakgrund
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EG-direktiv från 1995 ligger bakom
personuppgiftslagen
Teknikens utveckling och globaliseringen
EG-direktivet har genomförts på olika sätt i skilda
medlemsstater
Rättsosäkerhet och problem vid verksamhet i flera stater

Lissabonfördraget har gjort det möjligt för EU att
anta bestämmelser om dataskydd

Sören Öman

Förslaget
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Förslag – COM(2012) 11 final – till EU-förordning
Enhetlighet och rättssäkerhet
EU-förordningen blir direkt tillämplig
Delegerade rättsakter där kommissionen får precisera
bestämmelserna

Tillsynen över bestämmelserna effektiviseras och görs
mer enhetlig
Samråd och ömsesidig hjälp mellan tillsynsmyndigheter
Europeisk dataskyddsstyrelse

Kompletteras av förslag till EU-direktiv för
brottsbekämpande myndigheter
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Omfattande dokument
 Hela lagstiftningspaketet omfattar mer än 400 sidor
 Förordningen har 139 ingresspunkter och 91 artiklar
Enligt riksdagen är förslaget inte förenligt med
subsidiaritetsprincipen (KU 2011/12:25)
 Onödigt detaljerat
 Olämpligt att kommissionen får så stora möjligheter till
delegerade rättsakter

Det finns tusentals ändringsförslag
Håller för närvarande på att förhandlas
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Offentlighetsprincipen
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Ingresspunkt 18:


”Denna förordning gör det möjligt att vid tillämpningen av
bestämmelserna i den ta hänsyn till principen om
allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar.”

Det finns i förordningen (artikel 6.3) ett allmänt krav på
att nationell lagstiftning som grundar rättslig
förpliktelse ska
uppfylla ett mål av allmänt intresse
respektera det väsentliga innehållet i dataskyddet
 vara proportionell mot det mål som eftersträvas
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Yttrandefriheten
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Medlemsstaterna får besluta om undantag för
behandling av personuppgifter
 som

sker uteslutande för journalistiska ändamål eller
konstnärligt eller litterärt skapande

Men det gäller endast om undantagen är
nödvändiga för att förena rätten till integritet med
reglerna om yttrandefrihet
Beslutade undantag ska anmälas till kommissionen
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Särskilda registerförfattningar
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I Sverige har vi utarbetat många särskilda
registerförfattningar med specialbestämmelser för
främst myndigheter
Staten lär få inskränka möjligheterna till behandling
för sina egna myndigheter
 Men

inte för enskilda

Registerförfattningarna lär behöva ses över så att
de inte tillåter behandling som är otillåten enligt
EU-förordningen
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Nya materiella regler
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Personuppgift: Måste vara identifierbar med
medel som rimligen kan komma att användas av
någon
Samtycke: Inte tillåtet när det finns en betydande
obalans mellan den registerardes och
personuppgiftsansvariges ställning
Behandling av uppgifter om barn under 13 år
förutsätter föräldrarnas samtycke
Återanvändning av uppgifter för annat oförenligt
ändamål verkar tillåtet i vissa fall (art. 6.2)
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Nya materiella regler
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Rätt att bli bortglömd (art. 17)
 Den

personuppgiftsansvarige måste försöka radera
offentliggjorda uppgifter även hos andra, t.ex. Google

Uppgiftsportabilitet (art. 18)
 Rätt

att på begäran få ut sina uppgifter i
standardiserat elektroniskt format eller att få dem
överförda till annan personuppgiftsansvarig

Personuppgifter kan överföras till tredje land inom
en koncern med stöd av godkända bindande
företagsbestämmelser (art. 43)
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Ökad byråkrati
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Den personuppgiftsansvarige ska
 Dokumentera

sina behandlingar (art. 28)

 Undantag

för organisationer med färre än 250 anställda
och för privatpersoner utan vinstintresse

 Göra

konsekvensbeskrivningar om behandlingen
medför särskilda risker (art. 33)
 Anmäla ”personuppgiftsbrott”, t.ex. obehörig åtkomst,
till tillsynsmyndigheten och dokumentera brottet (art. 31
& 32)
 Har

brottet en negativ inverkan på integritetsskyddet ska
även de registrerade informeras
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Den personuppgiftsansvarige ska
 Utse

ett personuppgiftsombud (art. 35)

 Undantag:


Företag med färre än 250 anställda

 Måste

ha expertkunnande
tillsättas på minst 2 år och kan bara avsättas om man
inte längre uppfyller vad som krävs för uppdraget

 Ska
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Förstärkta sanktioner
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Tillsynsmyndigheten ska ha behörighet att utfärda
böter på upp till 1 000 000 € eller, om det är ett
företag, upp till 2 % av årsomsättningen
Dessutom ska de registrerade som hittills ha rätt till
skadestånd
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