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Dataskyddet blir digitalt
Tekniken har förändrat våra liv till det bättre på många sätt. I denna digitala tidsålder
spelar stordata, artificiell intelligens och annan teknisk utveckling en avgörande roll
i vår vardag.
Vi måste dock se till att den tekniska utvecklingen inte dikterar våra värderingar.
Vi bör kunna dra nytta av den nya tekniken samtidigt som våra grundläggande
rättigheter skyddas.Till dessa rättigheter hör den grundläggande rätten till dataskydd.
EU:s nya dataskyddsregler, som gäller från och med 2018, är framtidsinriktade. De
syftar till att säkerställa ett effektivt skydd av personuppgifter i den digitala tidsåldern.
Den allmänna dataskyddsförordningen gäller för alla företag och organisationer
som är verksamma i EU. Den sätter standarden för dataskydd globalt genom att
garantera att personuppgifter skyddas i den digitala världen.
Nya dataskyddsregler har även införts för EU-institutionerna för att säkerställa
att dataskyddet inom EU:s institutioner och organ är i linje med det dataskydd
som föreskrivs i dataskyddsförordningen. Reglerna återspeglar värderingarna
i dataskyddsförordningen, och EU-medborgarna garanteras samma stärkta rättigheter
i sina kontakter med EU-institutionerna som i sina kontakter med andra företag,
organisationer eller offentliga organ som omfattas av dataskyddsförordningen.

Dataskydd inom EU:s institutioner: Vilka rättigheter har du?
Det ligger i EU-projektets natur att EU-institutionerna måste behandla
personuppgifter på många områden där de är verksamma. Exempelvis kan de
behöva behandla personuppgifter i samband med kampen mot grov organiserad
brottslighet och terrorism på EU-nivå, fördelningen av EU-medel eller förvaltningen
av storskaliga it-system, såsom informationssystemet för viseringar.
EU-institutionerna är också arbetsgivare. De behandlar därför även personuppgifter
när de exempelvis rekryterar eller hanterar medicinsk information om sina anställda.
Att behandla stora mängder data varje dag är förknippat med ett stort ansvar. Det
är därför viktigt att EU-institutionerna föregår med gott exempel i tillämpningen av
de nya dataskyddsreglerna i EU.
Om dina personuppgifter samlas in, lagras eller på annat sätt behandlas är du enligt
dataskyddslagstiftningen registrerad. Detta ger dig vissa rättigheter i samband
med behandlingen av dina personuppgifter.

EU-institutionerna ska behandla dina personuppgifter på ett korrekt och
lagligt sätt och endast för berättigade ändamål. Denna allmänna rättighet
kompletteras med flera särskilda rättigheter:
Rätten till öppenhet

Rätten till information

Den personuppgiftsansvarige måste
använda ett klart och tydligt språk
i sin information till dig om hur
dina personuppgifter kommer att
behandlas. Informationen ska vara
koncis, klar och tydlig och ges till dig
i lätt tillgänglig form.

Du har exempelvis rätt att få
information om att dina uppgifter
har behandlats, om varför de
behandlades
samt
om
den
personuppgiftsansvariges identitet.

Rätten till tillgång
Du har rätt att få veta om en EUinstitution behandlar dina uppgifter,
varför de behandlas, vilka kategorier
av uppgifter det rör sig om och
vilka mottagare uppgifterna lämnas
ut till, liksom rätt att få tillgång till
dessa personuppgifter som EUinstitutionen behandlar.
Rätten till radering/
rätten att bli bortglömd
Om EU-institutionen inte längre
behöver dina personuppgifter, om
du återkallar ditt samtycke eller om
behandlingen är olaglig har du rätt
att få dina personuppgifter raderade.

Rätten till rättelse
Om dina uppgifter är felaktiga eller
ofullständiga har du rätt att få dem
rättade.
Rätten till begränsning
av behandlingen
Under
vissa
omständigheter,
exempelvis om du bestrider att
de behandlade uppgifterna är
korrekta eller om du är osäker på
om dina uppgifter behandlas på ett
lagligt sätt, kan du begära att den
personuppgiftsansvarige begränsar
behandlingen av uppgifterna.
Rätten till
dataportabilitet
Denna rättighet innebär att du
har rätt att få ut de uppgifter som
den personuppgiftsansvarige har
om dig och överföra dem från en
personuppgiftsansvarig till en annan.
Om det är tekniskt möjligt måste
den personuppgiftsansvarige sköta
detta åt dig.

Rätten att inte bli föremål
för automatiserat individuellt
beslutsfattande, inklusive
profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut
som enbart grundas på automatiserad
behandling, inklusive profilering, som har
rättsliga följder för dig eller i hög grad
påverkar dig på liknande sätt.

Rätten att göra
invändningar
Du kan invända mot behandlingen av
uppgifter som rör dig om det finns
avgörande och berättigade skäl för
detta.

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller (direkt eller indirekt)
identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan
identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer,
en lokaliseringsuppgift eller en onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för
den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala
identitet.
Exempel: namn, e-postadress, årlig utvärderingsfil och patientjournaler, men även indirekt
identifierbar information som personnummer, IP-adress, anslutningsloggar, faxnummer,
biometriska uppgifter osv.
Personuppgiftsansvarig är den institution eller det organ som bestämmer hur och varför
personuppgifterna ska behandlas. Den personuppgiftsansvarige ansvarar särskilt för uppgifternas
kvalitet och, när det gäller EU:s institutioner och organ, för att anmäla behandlingen till
dataskyddsombudet. Dessutom ansvarar den personuppgiftsansvarige för de säkerhetsåtgärder
som vidtas för att skydda uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige är också den enhet som tar
emot begäranden från registrerade som utövar sina rättigheter. Den personuppgiftsansvarige
måste samarbeta med dataskyddsombudet och kan rådfråga honom eller henne i alla frågor som
rör dataskydd.
Behandling är en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller
uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning,
läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt,
justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Exempel: i samband med rekryteringsförfaranden, beviljanden av bidrag, upprättandet av en
förteckning över externa experter, hanteringen av evenemang, publiceringen av bilder samt
skapandet av en samarbetsplattform på nätet för medborgare eller anställda.
Behandling sker också om EU-institutionerna förser medlemsländerna med ett tekniskt verktyg
eller en teknisk lösning för att underlätta informationsutbytet samtidigt som de fortsätter att ha
tillgång till personuppgifterna i fråga eller för ett register över anslutningsloggar för plattformen.

Läs mer om de nya dataskyddsreglerna i andra faktablad:
•
•

Dokumentering av databehandling: Europeiska
datatillsynsmannens vägledning för att säkerställa
ansvarsskyldighet
Nya dataskyddsregler för EU:s institutioner och hur de påverkar
DIG

eller besök Europeiska datatillsynsmannens webbplats (www.edps.europa.eu).
Detta faktablad ges ut av Europeiska datatillsynsmannen (EDPS), en
oberoende EU-myndighet som inrättades 2004 för att
•
•
•

övervaka behandlingen av personuppgifter inom EU:s institutioner och
organ,
ge råd om dataskyddslagstiftning,
samarbeta med liknande myndigheter för att garantera ett enhetligt
dataskydd.

www.edps.europa.eu
@EU_EDPS
EDPS
Europeiska datatillsynsmannen

