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Varför är uppgiftsskydd viktigt?

Varje dag behandlas personuppgifter av EU:s administration. Rekrytering, bedöm-
ningar av de anställda, hälsouppgifter som sammanställs i medicinska journaler, 
installation av tidsplaneringssystem och videoövervakning är bara några exempel.

Även om de personuppgifter som lagras om dig i de allra flesta fall bara kommer att 
användas för legitima syften utan att detta leder till några konsekvenser, innebär 
detta också en risk. Om informationen är felaktig, inaktuell eller ges till fel person 
kan detta skada dig allvarligt. Du skulle kunna vägras en anställning på felaktiga 
grunder, bli tagen för någon annan och vägras tillträde till en byggnad, anklagas för 
att ha röjt uppgifter utan tillstånd, eller till och med få din identitet stulen.

All EU-personal berörs därför och måste vara medveten om sina rättigheter och 
skyldigheter när det gäller skydd av personuppgifter. Dessutom kan detta också 
beröra allmänheten, om den tillhandahåller personuppgifter till gemenskapens in-
stitutioner och organ.

Skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet, som inte bara skyddas i 
den nationella lagstiftningen utan också i europeisk lagstiftning. Det är också inskri-
vet i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
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Att främja ”uppgiftsskyddstänkande” inom institutioner och organ bidrar till en 
bättre offentlig förvaltning. Dessutom är uppgiftsskyddet en grundläggande förut-
sättning för att EU-lagstiftning och EU-policy ska kunna bli framgångsrika.

 Vad betyder ”personuppgifter”?

All information om en person kan anses vara personuppgifter 
om personen identifieras eller kan identifieras.

Personen identifieras antingen genom att han/hon namnges eller 
genom en identifikationsmetod (t.ex. ett referensnummer) eller genom 
en kombination av egenskaper som är specifika (t.ex. ålder, kategori, 
nationalitet, funktion).

Exempel på personuppgifter är namn, födelsedatum, fotografier, 
e-postadresser, telefonnummer och personnummer. Andra exempel kan 

vara hälsoinformation, uppgifter som används för bedömning och uppgifter 
om Internetanvändning, som alla betraktas som personuppgifter.
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Vem är den europeiska datatillsynsmannen?

Den europeiska datatillsynsmannen är en självständig myndighet. Peter Hustinx 
och Giovanni Buttarelli är medlemmar i institutionen. De har utnämnts till Euro-
peisk datatillsynsman respektive biträdande datatillsynsman genom ett gemensamt 
beslut av Europaparlamentet och rådet. De tillträdde i januari 2009 och mandat-
perioden är fem år.

Deras uppdrag är att se till att den grundläggande rättigheten skydd för person-
uppgifter respekteras av gemenskapens institutioner och organ.

Peter Hustinx
Den europeiska datatillsynsmannen

Peter Hustinx har fungerat som 
datatillsynsman sedan januari 2004, och han 
har bidragit till uppbyggnaden av den nya 
tillsynsmyndigheten och att utveckla dess roll 
på gemenskapsnivå. Han utnämndes för en 
andra mandatperiod på fem år i januari 2009.

Innan han utsågs till datatillsynsman var 
Peter Hustinx ordförande i den nederländska 

dataskyddsmyndigheten från och med 1991. Mellan 1996 och 2000 var 
han ordförande i artikel 29-gruppen, ett rådgivande organ inom EU 
som består av nationella datatillsynsmyndigheter.

Giovanni Buttarelli
Biträdande datatillsynsman

Giovanni Buttarelli började arbeta som 
biträdande datatillsynsman i januari 2009.

Innan han utnämndes till biträdande 
datatillsynsman var Giovanni Buttarelli 
generalsekreterare för den italienska 
dataskyddsmyndigheten från och med 1997. 
Mellan 2002 och 2003 var han ordförande 

i Schengens gemensamma tillsynsmyndighet efter att först ha varit 
biträdande ordförande.
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Vilka uppgifter har den europeiska 
datatillsynsmannen? 

 Bra att veta:

Den europeiska datatillsynsmannen är ensam ansvarig för uppgifter som 
behandlas av gemenskapens institutioner och organ. Han har inte behörighet för 
frågor på nationell nivå, och har därför inga tillsynsbefogenheter för behandlingen 
av personuppgifter av nationella myndigheter eller privata företag.

Den europeiska datatillsynsmannens mål är att se till att gemenskapernas institu-
tioner och organ respekterar rätten till privatliv när de behandlar personuppgifter 
eller utvecklar ny policy. De tre viktigaste arbetsområdena är följande:

1. Övervakning

•	 Övervaka	 behandlingen	 av	 personuppgifter	 i	 gemenskapens	 institutioner	 och	
organ. Den europeiska datatillsynsmannen gör detta i samarbete med de upp-
giftsskyddsombud som finns i alla gemenskapens institutioner och organ. 

•	 Ta	emot	och	utreda	klagomål	som	har	lämnats	in	av	personer	vars	uppgifter	be-
handlas av europeiska institutioner och organ, inbegripet EU:s administrativa 
personal.

•	 Leda	undersökningar	och	inspektioner	på	plats,	antingen	på	eget	initiativ	eller	
med utgångspunkt i ett klagomål.

2. Rådgivning

•	 Ge	råd	till	gemenskapens	institutioner	och	organ	i	alla	frågor	som	berör	skyd-
det av personuppgifter. Den europeiska datatillsynsmannen avger yttranden om 
lagförslag som berör skyddet av personuppgifter.

•	 Övervaka	ny	teknisk	utveckling	som	kan	ha	betydelse	för	dataskyddet.
•	 Intervenera	i	ärenden	vid	Europeiska	gemenskapernas	domstol.
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❚ 6

3. Samarbete

•	 Samarbeta	med	nationella	datatillsynsmyndigheter	för	att	kunna	främja	enhet-
ligt dataskydd i hela Europa.

•	 Samarbeta	med	övervakningsorgan	som	hanterar	stora	databaser	som	exempel-
vis Eurodac-databasen med digitala fingeravtryck från asylsökande.

 Skillnaden mellan den 
europeiska datatillsyns-
mannen och nationella  
dataskyddsmyndigheter

Den europeiska datatillsynsmannen 
har behörighet att övervaka och ge 
råd till gemenskapens institutioner 
och organ.

I medlemsstaterna 
är det de nationella 
dataskyddsmyndigheterna som har 
dessa uppgifter, i vissa länder även 
regionala myndigheter. Normalt 
hanterar de även den privata 
sektorns databehandling.

Den europeiska 
datatillsynsmannen samarbetar 
med nationella myndigheter, t.ex. 
inom ramen för det arbetet som 
bedrivs av artikel 29-gruppen, men 
han står inte ovanför de nationella 
eller regionala myndigheterna.

 Den europeiska 
datatillsynsmannen 
i rollen som rådgivare

Under den första mandatperioden 
avgav den europeiska 
datatillsynsmannen ett femtiotal 
juridiska yttranden om viktiga 
ärenden för dataskyddet. 

Bland de ärenden som behandlades 
var rambeslutet om dataskydd på 
området polisiära och rättsliga 
frågor, direktivet om lagring av 
telekomuppgifter, förordningen 
om allmänhetens tillgång tilll 
dokument, utbyte av uppgifter 
med USA, direktivet om privatlivet 
och elektroniska kommunikationer 
och kommunikationen om 
radiofrekvensidentifiering.
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Vilka rättigheter har jag?

Kan jag få reda på om en gemenskapsinstitution eller ett 
gemenskapsorgan behandlar uppgifter som rör mig?

Ja. Den registeransvarige ska före eller i samband med registreringen av uppgif-
terna ge den berörda personen följande information:

– Registeransvariges identitet.
– Ändamålet med behandlingen.
– Mottagarna av uppgifterna.
– Den berörda personens rättigheter när dennes uppgifter behandlas.

Kan jag kontrollera de uppgifter som rör mig och som behandlas 
av institutionerna?

Ja. Du har rätt att kostnadsfritt av den registeransvarige få:

– tillgång till dina personuppgifter och till viss information som rör behandlingen 
av uppgifterna, (syftet, vilka uppgifter det är frågan om, mottagarna av uppgif-
terna osv.),

– rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter,
– under vissa omständigheter, blockering och radering av uppgifter.
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Kan jag göra invändningar mot behandling av mina personuppgifter?

Du kan när som helst, om du har övertygande och berättigade skäl, göra invänd-
ningar mot att dina personuppgifter behandlas.

Du har också rätt att bli informerad innan dina uppgifter för första gången lämnas 
till tredje man eller används för tredje mans räkning för direktmarknadsföring. Du 
har rätt att göra invändningar mot att uppgifterna lämnas ut eller används.

Vad kan jag göra om det uppstår problem?

•	 Först	 ska	du	meddela detta till den registeransvarige som har ansvar för be-
handlingen och be honom/henne att agera.

•	 Om	du	inte	får	något	svar	eller	är	missnöjd,	kontakta uppgiftsskyddsombudet 
vid den berörda institutionen eller det berörda organet (en förteckning över om-
buden återfinns på den europeiska datatillsynsmannens webbplats).

•	 Du	kan	också	lämna in ett klagomål till den europeiske datatillsynsmannen, 
som kommer att granska ditt ärende och vidta nödvändiga åtgärder (se även 
”Hur kan jag lämna in ett klagomål till den europeiska datatillsynsmannen?”).

•	 Du	kan	överklaga	den	europeiska	datatillsynsmannens	beslut	till	Europeiska	ge-
menskapernas domstol.

 Viktiga termer:

Behandling: Varje åtgärd som vidtas på personuppgifter, oavsett om det görs 
automatiskt eller inte: insamling, registrering, lagring, ändring, inhämtande, 
utlämnande, blockering osv.

Registeransvarig: Administrativ enhet (t.ex. ett generaldirektorat eller en enhet vid 
Europeiska kommissionen) eller person som fastställer ändamålet med och det 
sätt på vilket behandlingen av personuppgifter ska göras på en institutions eller 
ett organs vägnar.

För ytterligare information, se förordningen om dataskydd (förordning (EG) nr 
45/2001, EGT L 8, 12.1.2001), som innehåller den rättsliga ramen för behandling av 
personuppgifter av gemenskapens institutioner och organ.
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Vilken roll spelar 
uppgiftsskyddsombuden?

Varje gemenskapsinstitution 
och organ måste utse ett 
uppgiftsskyddsombud. Upp-
giftsskyddsombudet ansvarar 
självständigt för att garantera 
att den berörda institutio-
nen/det berörda organet 
respekterar sina skyldigheter 
när det gäller dataskydd.

Uppgiftsskyddsombudet är 
nyckelpersonen när det gäl-

ler att informera registeransvariga och registrerade om deras rättigheter och skyl-
digheter, och han/hon samarbetar med den europeiska datatillsynsmannen när det 
gäller att se till att bestämmelserna i dataskyddsförordningen efterlevs.

Det är han/hon som lägger fram meddelanden för förhandskontroll till den euro-
peiska datatillsynsmannen.

Ofta fungerar han/hon som kontaktperson mellan den europeiske datatillsyns-
mannen och registeransvarige för en behandling.

Uppgiftsskyddsombudet kan ge värdefull bakgrundsinformation i fråga om kla-
gomål och informera om läget i institutionerna och myndigheterna när det gäller 

efterlevnad av förordningen.

Den europeiska datatillsynsmannen och uppgifts-
skyddsombuden har regelbundna möten, antingen 
bilaterala eller inom ramen för möten i uppgifts-
skyddsombudens nätverk.
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Hur lämnar jag 
in ett klagomål till 
den europeiska 
datatillsynsmannen?

Vem kan klaga hos den europeiska datatillsynsmannen?

Vem som helst som anser att hans/hennes rättigheter har kränkts när en gemen-
skapsinstitution eller ett gemenskapsorgan har behandlat uppgifter som rör ho-
nom/henne kan lämna in ett klagomål till den europeiska datatillsynsmannen.

 Viktiga termer:

Skyldigheter när det gäller dataskydd: skyldigheter som åläggs den person eller administrativa 
enhet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Detta inbegriper skyldigheten 
att tillhandahålla viss information till den person vars uppgifter behandlas, att underlätta 
hans eller hennes tillgång till sina personuppgifter och utövandet av andra rättigheter, som 
korrigering och radering, samt att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Meddelande: meddelande i förväg till uppgiftsskyddsombudet om alla behandlingar av 
personuppgifter som ska genomföras i den berörda institutionen eller det berörda organet. 
Behandlingar som innebär en risk för att en persons rättigheter och friheter inte kommer att 
respekteras måste också meddelas i förväg till den europeiska datatillsynsmannen. Detta 
gäller som meddelande om förhandskontroll.

Förhandskontroll: kontroll utförd av den europeiska datatillsynsmannen för att undersöka 
om behandlingen av känsliga uppgifter (t.ex. hälsouppgifter) genomförs med respekt för 
de rättigheter och skyldigheter som fastställs i dataskyddsförordningen. Den europeiska 
datatillsynsmannens förhandskontroll består av ett yttrande, i vilket han kan ge 
rekommendationer till den berörda institutionen eller det berörda organet för att se till att 
reglerna efterlevs.

Förordningen om dataskydd: Förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter.

SV.indd   10 9/28/09   10:58:30



11 ❚ 

 Behandling av personuppgifter som utförts av nationella myndigheter 
eller privata enheter faller utanför den europeiska datatillsynsmannens 
behörighetsområde. Inte heller kan den europeiska datatillsynsmannen fungera 
som överklagandemyndighet för nationella datatillsynsmyndigheter, vilkas beslut 
alltså inte kan ifrågasättas av den europeiska datatillsynsmannen.

Hur lämnar jag in ett klagomål?

Klagomålet måste lämnas in i skriftlig form, (e-post eller vanligt brev) till följande 
adress:

Europeiska datatillsynsmannen
Rue Wiertz 60
1047 Bryssel
BELGIEN
edps@edps.europa.eu

Det är mycket viktigt att klagomålet innehåller all information som är relevant för 
ärendet och att alla dokument som behövs för utredningen bifogas.

Hur hanterar den europeiska datatillsynsmannen klagomål?

Principiellt hanteras alla klagomål konfidentiellt.

Om ett klagomål anses berättigat, kommer den europeiska datatillsynsmannen att 
genomföra en granskning.

Om så är möjligt, kommer den europeiska datatillsynsmannen att arbeta för en 
förlikning mellan den klaganden och gemenskapsinstitutionen eller gemenskaps-
organet. Om det inte är möjligt, kommer beslutet att översändas till klaganden 
liksom till den institution/det organ som har ansvaret för behandlingen.

Den europeiska datatillsynsmannens övervakningsbefogenheter är omfattande, 
allt från enkel rådgivning till personer vars uppgifter behandlas, eller varningar 
eller reprimander till den relevanta institutionen, till förbud mot en behandling 
eller hänskjutande av frågan till Europeiska gemenskapernas domstol.
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