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VÅRT UPPDRAG

OM OSS

Dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas
av EU-lagstiftningen. Datatillsynsmannen försvarar

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) är EU:s

och främjar enskilda personers privatliv och dataskydd

oberoende dataskyddsmyndighet som ansva-

i sitt dagliga arbete.

rar för tillsyn över den behandling av personuppgifter som utförs av EU:s institutioner, organ

VÅRA
VÄRDERINGAR
OCH PRINCIPER

och byråer.
Vi ger råd till EU:s institutioner, organ och byråer om nya lagstiftningsförslag och initiativ som
rör skydd av personuppgifter.

Objektivitet
Vi övervakar hur ny teknik påverkar dataskydd
och samarbetar med tillsynsmyndigheter för att
se till att EU:s dataskyddsregler genomförs på
ett enhetligt sätt.

att arbeta i enlighet med den
tillämpliga rättsliga och politiska
ramen, att vara självständiga
och objektiva och att hitta rätt
balans mellan berörda
intressen.

Insyn

Integritet
att upprätthålla de högsta
uppförandenormerna och
att alltid göra det som
är rätt.
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att förklara vad vi gör
och varför på ett tydligt
sätt som alla kan ta
till sig.

Pragmatism
att förstå våra intressenters
behov och söka lösningar
som fungerar i praktiken.
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VAD VI GÖR

VÅRA BEFOGENHETER

Europeiska datatillsynsmannen har fyra huvud-

EU:s institutioner, organ och byråer rådfrågar

I de fall där EU:s institutioner, organ och

sakliga arbetsuppgifter:

Europeiska

byråer

datatillsynsmannen

i

särskilda

inte

följer

dataskyddsreglerna

kan

frågor, och vi svarar genom att utfärda skriftliga

Europeiska datatillsynsmannen utöva följande

• Tillsyn och genomförande: Vi övervakar den

yttranden, kommentarer, beslut, skrivelser och

genomförandebefogenheter enligt förordning

behandling av personuppgifter som utförs av

andra dokument. Vi ger också allmänna råd i

(EU) 2018/1725:

EU:s institutioner, organ och byråer för att se till

VÅRT UPPDRAG ÄR OCKSÅ ATT ÖKA

frågor som är relevanta för alla EU:s institutioner,

• Utfärda varningar eller reprimander till den

att de följer dataskyddsreglerna.

MEDVETENHETEN OM RISKER OCH

organ och byråer i våra allmänna riktlinjer.

• Politik och rådgivning: Vi ger råd till EU-

ATT SKYDDA MÄNNISKORS RÄTTIG-

kommissionen, Europaparlamentet och rådet

EU-institution som olagligen eller otillbörligen
behandlar dina personuppgifter.

HETER OCH FRIHETER NÄR DERAS

Vi utför dessutom utredningar och granskningar

om lagstiftningsförslag och initiativ som rör

PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS. VI

om

dataskydd.

UTREDER

dataskyddslagstiftningen följs i praktiken.

DATASKYDDSINCIDENTER

• Teknik och integritet: Vi övervakar och bedö-

OCH KLAGOMÅL FRÅN ENSKILDA PER-

mer teknikutveckling som påverkar skyddet av

SONER OCH ANORDNAR ÄVEN UT-

personuppgifter.

BILDNINGSTILLFÄLLEN FÖR EU:S IN-

• Samarbete:

Vi

arbetar

tillsammans

med

tillsynsmyndigheter för att främja ett enhetligt
dataskydd i hela EU. Vår viktigaste plattform

STITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER.

dataskydd

för

att

kontrollera

att

• Förelägga EU-institutionen att tillmötesgå din
begäran om att få utöva dina rättigheter (t.ex.
att få tillgång till dina egna personuppgifter).
• Införa ett tillfälligt eller slutligt förbud mot en
viss uppgiftsbehandling.
• Påföra EU-institutioner administrativa sanktionsavgifter.
• Hänskjuta ett ärende till Europeiska unionens
domstol.

för samarbete med dataskyddsmyndigheter är
Europeiska dataskyddsstyrelsen.
Några exempel på EU-organ och EU-byråer som
vi utövar tillsyn över är Europol (enligt förordning
(EU) 2016/794), Eurojust (enligt förordning (EU)
2018/1727) och Europeiska åklagarmyndigheten
(enligt förordning (EU) 2017/1939).
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VÅR PERSONAL

FRAMTIDEN

Europeiska datatillsynsmannen strävar efter

I en sammanlänkad värld där personuppgifter

• Framsyn: vårt åtagande att vara en smart

att föra samman olika juridiska och tekniska

flödar över gränserna kommer solidaritet, både

institution med ett långsiktigt perspektiv

experter liksom andra områdesspecialister

inom Europa och internationellt, att bidra till att

på utvecklingen inom dataskydd och det

från hela EU som arbetar för att forma

stärka rätten till skydd av personuppgifter och

rättsliga, sociala och tekniska sammanhanget.

dataskyddsvärlden och vår organisation.

göra att personuppgifter kan användas korrekt

• Handling: proaktiv utveckling av verktyg

av människor såväl inom som utanför EU.
Denna

mångfasetterade

bakgrund

och

för

byråer är världsledande inom dataskydd,

de olika perspektiven gör att vi kan möta

2020–2024 är inriktad på tre pelare: framsyn,

och främjande av samstämmighet i den

dataskyddsutmaningar på ett kreativt sätt och

handling och solidaritet för att skapa en säkrare,

verksamhet som bedrivs av tillsynsorgan

hitta lösningar som gynnar hela samhället,

rättvisare och mer hållbar digital framtid.

i EU, med ett starkare uttryck för verklig

särskilt de mest utsatta.

Europeiska

datatillsynsmannens

strategi

som gör att EU:s institutioner, organ och

europeisk solidaritet, delat ansvar och en
gemensam strategi.

Tillsammans har vi som mål att skydda dina
personuppgifter.

• Solidaritet: vi är övertygade om att rättvisa
kräver att privatlivet värnas för alla, i hela
EU:s politik, samtidigt som hållbarhet bör
vara vägledande för databehandling i det
allmännas intresse.
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