
Kan jag göra invändningar mot 

behandling av mina personuppgifter?

Du kan vid varje tidpunkt av avgörande och

berättigade skäl göra invändningar 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 direkt-
marknadsföring. Du har rätt att göra invändning-
ar mot sådan överlämning eller användning.

Vad kan jag göra om det uppstår problem?

· Se först till att du utövar dina rättigheter 
gentemot den gemenskapsinstitution eller det
gemenskapsorgan som ansvarar för 
behandlingen.

· Om du inte får något svar eller är missnöjd,
kontakta uppgiftsskyddsombudet vid den 
berörda institutionen eller det berörda organet
(en förteckning över ombuden återfinns på den
europeiska datatillsynsmannens webbplats, 
se nedan).

· Slutligen kan du lämna in ett klagomål till den
europeiska datatillsynsmannen, som behandlar
din ansökan och vidtar nödvändiga åtgärder.

· Den europeiska datatillsynsmannens beslut kan
överklagas inför Europeiska gemenskapernas
domstol.

För ytterligare information:

www.edps.eu.int

Den europeiska datatillsynsmannen 

KONTOR:
Rue Montoyer 63, 6 tr.

B-1047 Bruxelles
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Rue Wiertz 60, MO 63

B-1047 Bruxelles

E-POST: edps@edps.eu.int
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NYCKELORD

• Personuppgifter
Alla upplysningar som avser en person som
identifieras eller kan identifieras, direkt eller
indirekt, framför allt genom hänvisning till ett
identifikationsnummer. Sådana upplysningar
kan vara t.ex. namn, födelsedatum, telefon-
nummer, biometriska data, medicinska upp-
gifter, uppgifter om yrkeskarriären osv.

• Behandling
Varje åtgärd som vidtas beträffande personupp-
gifter, vare sig det sker på automatisk väg eller
inte: insamling, registrering, ändring, inhäm-
tande, utlämnande osv.

• Registeransvarig
Den gemenskapsinstitution eller det gemen-
skapsorgan (t.ex. kommissionen, parlamentet,
rådet eller en byrå) eller det generaldirektorat,
den avdelning eller organisatoriska enhet som
handlar för deras räkning, och som bestämmer
ändamålen och medlen för behandlingen av
personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Kan jag få reda på att en gemenskapsinstitution

eller ett gemenskapsorgan behandlar uppgifter som

rör mig?

Ja. Den registeransvarige skall före eller i samband
med registreringen av uppgifterna ge de berörda per-
sonerna information om t.ex. följande:

– Den registeransvariges identitet.
– Ändamålet med behandlingen.
– Mottagarna av uppgifterna.
– De berörda personernas rättigheter.

Kan jag kontrollera de uppgifter som rör mig och

som behandlas av institutionerna?

Du har rätt att kostnadsfritt av den registeransvarige
erhålla

– tillgång till dina personuppgifter och till viss 
information om behandlingen,

– rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter,
– blockering av uppgifterna om deras korrekthet

bestrids,
– utplåning av uppgifterna om behandlingen är 

olaglig,
– meddelande till tredje man till vilken uppgifterna

har lämnats om varje utplåning, rättelse eller 
blockering av dina uppgifter.

Förordning (EG) nr 45/2001

Förordning (EG) nr 45/2001 (EGT L 8, 12.1.2001)
konkretiserar artikel 286 i EG-fördraget genom att
fastställa en rättslig ram för gemenskapsinstitutioner-
nas och gemenskapsorganens behandling av person-
uppgifter.

Den europeiska datatillsynsmannen

Den europeiska datatillsynsmannen är en oberoende
tillsynsmyndighet med uppdrag att övervaka och
garantera tillämpningen av förordning (EG) 
nr 45/2001 och alla andra gemenskapsrättsakter 
om skyddet av personuppgifter.
Han ger råd till gemenskapsinstitutionerna och
gemenskapsorganen samt till de berörda personerna i
alla frågor som rör behandling av personuppgifter.

Uppgiftsskyddsombuden

I förordning (EG) nr 45/2001 föreskrivs det att varje
gemenskapsinstitution eller gemenskapsorgan skall ha
uppgiftsskyddsombud. Dessa ombud skall se till att
förordningen tillämpas och att de berörda personernas
fri- och rättigheter inte kränks som en följd av
behandlingen.
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