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Rätten till privatliv

■ Europakonventionen  
■ EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
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Rätten till privatliv

■ Europakonventionen 
■ EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

■ Regeringsformen 
■ Det allmänna ska värna den enskildes privatliv och 

familjeliv 
■ Särskilt skydd mot ”betydande intrång i den 

personliga integriteten” 
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Rätten till skydd för personuppgifter

■ EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
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Rätten till skydd för personuppgifter

■ EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

Artikel 8  
Skydd av personuppgifter  
1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom 

eller henne.  
2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och 

på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan 
legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till 
insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse 
av dem.  

3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs. 
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Rätten till skydd för personuppgifter

■ forts. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

Artikel 52  
Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning  
1. Varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som 

erkänns i denna stadga ska vara föreskriven i lag och förenlig med 
det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter.  
 
Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, 
endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av 
allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av 
skydd för andra människors rättigheter och friheter.
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Rätten till skydd för personuppgifter

■ EU:s dataskyddskonvention 

■ EU:s dataskyddsdirektiv 
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Rätten till skydd för personuppgifter

■ EU:s dataskyddskonvention 

■ EU:s dataskyddsdirektiv 

Nationellt 
■ Personuppgiftslagen 

■ S k registerförfattningar  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25 maj 2018

■ Dataskyddsförordningen  
ersätter EU:s dataskyddsdirektiv 



••••

25 maj 2018

■ Dataskyddsförordningen  
ersätter EU:s dataskyddsdirektiv 

 
Nationellt 

■ Dataskyddsförordningen blir det primära regelverket 
gällande personuppgiftsbehandling 

■ PUL upphör att gälla och har troligen ersatts med en  
”rest-PUL”  

■ Alla registerförfattningar har förhoppningsvis setts över 
och anpassats
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Varför nya regler inom EU?

■ Modernisering 

■ Förstärkning av enskildas rättigheter och tydliggörande 
av skyldigheter för den som behandlar personuppgifter 

■ Harmonisering – samma rättigheter och skyldigheter i 
hela EU/EES
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Grundläggande principer

■ Laglighet, korrekthet och öppenhet 
■ Ändamålsbegränsning 
■ Uppgiftsminimering 
■ Korrekthet 
■ Lagringsminimering 
■ Integritet och konfidentialitet 
■ Ansvarsskyldighet dvs. den personuppgiftsansvarige ska 

ansvara för och kunna visa att de grundläggande principerna 
efterlevs

•Art. 5, skäl 39, art. 6.4, skäl 50 
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Tillåtlighet  

■ Samtycke (begränsat för myndigheter) 
■ Behandling är nödvändig för 

■ avtal 
■ rättslig förpliktelse 
■ grundläggande intressen 
■ arbetsuppgift av allmänt intresse  
■ myndighetsutövning 
■ intresseavvägning (ej för myndigheter)

•Artikel 6, skäl 44-50
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Känsliga personuppgifter  

■ Ras eller etniskt ursprung 
■ Politiska åsikter 
■ Religiös eller filosofisk övertygelse 
■ Medlemskap i fackförening 
■ Hälsa- och sexualliv 
■ Genetiska och biometriska uppgifter

•13 §, artikel 9
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Skyldigheter för personuppgiftsansvariga
■ Den personuppgiftsansvarige ska vidta åtgärder för att 

säkerställa att förordningen följs, och för att kunna visa 
att förordningen följs Inbyggt dataskydd och dataskydd 
som standard 

■ Krav på biträdesavtal 
■ Register över behandlingar 
■ Säkerhet 
■ Anmälan av personuppgiftsincidenter 
■ Konsekvensbedömningar och förhandssamråd 
■ Utse dataskyddsombud
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Skyldigheter för personuppgiftsbiträden 

■ Lämna garantier för att förordningen följs 
■ Krav på biträdesavtalet 
■ Bistå den personuppgiftsansvarige 
■ Register över behandling 
■ Eget ansvar för säkerhet 
■ Anmälan av personuppgiftsincidenter – till den 

personuppgiftsansvarige 
■ Utse dataskyddsombud

•Artikel 28, 30, 32 och 33
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Registrerades rättigheter

■ Information och registerutdrag 
■ Rättelse och radering 
■ Begränsning av behandling 
■ Dataportabilitet 
■ Invändning mot behandling 
■ Motsätta sig automatiserad behandling

•Artiklarna 12-23
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Vad händer om reglerna inte följs? 

■ Datainspektionen  
■ Tillsyn och föreläggande 
■ Administrativa sanktionsavgifter  

■ Den registrerade 
■ Klagomål 
■ Skadestånd

•Artikel 77, 78, 82 , 83, 84
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Patientsäkerhet - dataskydd

■ Om vårdkategori X behöver behandla 
patientuppgifterna Y för en säker vård
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Patientsäkerhet - dataskydd

■ Om vårdkategori X behöver behandla 
patientuppgifterna Y för en säker vård 

■ Berättigat ändamål 
■ Tillåtlighet 
■ Känsliga personuppgifter  
■ Minimeringsprincipen 
■ Riskbedömning - säkerhet 
■ Öppenhet


