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1. FRAMVÄXTEN AV 
INTEGRITETSSKYDDSLAGSTIFTNINGEN 
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Nationell tradition, europeisering, internationalisering 
•  Internetanpassning 
•  Införlivande av missbruksmodellen 

•  Fokus 
– Skydd av personlig integritet 

•  Dataskydd kan betyda mycket… 

– Digitala inre marknaden 
– Regeltillämpning präglad av såväl detaljerade krav, 

intresseavvägningar som utmaningar till följd av teknikutvecklingen 
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Grunden för integritetsskyddslagstiftningen 

•  Personlig integritet 
–  Olika fokus 

•  Rätten att bli lämnad i fred 
•  Rätten till en personlig sfär 
•  Rätten till sina egna personuppgifter 

–  Olika styrka på skyddet 
•  Beroende på situation 

–  Arbetsliv resp. privatliv 
•  Beroende på datatyp 

– Harmlösa personuppgifter inte lika 
skyddsvärda som känsliga 

 Fritt flöde av personuppgifter mellan 
EU:s medlemsländer på den inre 
marknaden 
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     Aktuella skyddsintressen förutsätter intresseavvägningar… 

Begrepp styr ibland våra 
tankebanor liksom metaforer  

Jfr. vågens exakta mätresultat med 
tillämpningen av t.ex. 10 § f PuL 
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Nationell lagstiftning 
•  Personuppgiftslagen (1998:204) 
•  Personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
•  Datainspektionen: 

– Författningssamling (DIFS) 
» Anmälningsskyldighet, uppgifter om lagöverträdelser m.m. 

– Allmänna råd 
» Information till de registrerade, säkerhet m.m. 

– Informationsblad, rapporter, vägledningar 
» Integritetsskydd i arbetslivet, i skolan, i sociala medier, i 

molntjänster m.m. 

Rättspraxis 7 



 
Grundlagen 
 

2 kap. 6 § regeringsformen 
Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall 
än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan 
och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot 
hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 
 
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det 
allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, 
om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).  
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Kakor (“COOKIES”) m.m. 
Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

18 § Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares 
terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till 
information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta 
hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett 
elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är 
nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten 
uttryckligen har begärt. Lag (2011:590). 
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Också andra författningar reglerar integritetsskydd 



2. EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING 
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FÖRORDNINGEN 2016/679 OM SKYDD FÖR FYSISKA PERSONER MED AVSEENDE PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
OCH OM DET FRIA FLÖDET AV SÅDANA UPPGIFTER OCH OM UPPHÄVANDET AV DIREKTIV 95/46/EG 

(ALLMÄN DATASKYDDSFÖRORDNING) 



 
Övergripande syften 

• Stärkt integritetsskydd 
• Ökad harmonisering 
• Minskad byråkratisering  
• Bättre teknisk anpassning 
• Skapa förutsättningar för den inre digitala marknaden 

 

 EU:s dataskyddsreform 
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Den regleringsmässiga ramen 

• Dataskyddsförordningen 
–  Ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 

• Kompletterande övergripande nationell lagstiftning 
Dir 2016:15, Dataskyddsutredningen 
–  Skyldigheter 

–  Möjligheter 

• Särreglering 
–  Förordningsanpassad registerlagstiftning 

•  Översyn sektorsvis/departementsvis 
 



Redan nu dags att förbereda sig! 

Proaktiva skyldigheter 
|  Artikel 25 

{  Inbyggt uppgiftsskydd 
|  Data protection by design 

{  Uppgiftsskydd som standard 
|  Data protection by default 

|  Artikel 35 
{  Konsekvensbedömningar avseende dataskydd 

|  Data protection impact assessment 



Den allmänna dataskyddsförordningen 
tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018 

•  Syfte 
•  Tillämpningsområde 
•  Definitioner 
•  Principer  
•  Laglig grund  
•  Samtycke 
•  Särskilda kategorier av personuppgifter 
•  Registrerades rättigheter 

–  Information 
–  Rättelse  
–  Radering 
–  Dataportabilitet 
–  Invändningar 
–  Automatiserade beslut 

•  Personuppgiftsansvarig & 
personuppgiftsbiträde 

•  Dataskyddsombud 
•  Inbyggt dataskydd & dataskydd 

som standard 
•  Säkerhet 
•  Konsekvensbedömningar 
•  Tredjelandsöverföringar 
•  Tillsynsmyndighet 
•  Sanktioner 
•  Särskilda behandlingssituationer 
•  M.m. 16 
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3. GRUNDERNA I 
PERSONUPPGIFTSLAGEN 
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Checklista för tillämpningen av   
personuppgiftslagen (PuL) 

(a) Är PuL tillämplig? 
 Hanterings- eller missbruksmodellen 
 Registerförfattningar 

(b) Är personuppgiftsbehandlingen tillåten? 
(c)  Är en sårbarhets- och säkerhetsanalys genomförd? 
(d) Finns insikt om ansvar och sanktioner? 
(e) Hur uppfylls informationsskyldigheten? 
(f)  Finns administrativ beredskap för 

personuppgiftsbehandlingen? 



Några praktiska exempel 



Tolkningen av PuL varierar… 







Datainspektionens bedömning 

   Kommuner, myndigheter och företag som använder sig av bloggar, 
Facebook m.m. har ett ansvar för personuppgifter som både man själv 
och andra publicerar på sidan och måste ha rutiner för att ta bort 
personuppgifter som är kränkande.  

 

•  Vid sidan av organisationens ansvar har också den som skrivit 
inlägget ett ansvar. 

•  Personuppgiftsansvaret för Twitter omfattar däremot bara det man 
själv skriver, inte kommentarer som ”följare" lämnar. 

•  Vanligen är den s.k. missbruksregeln tillämplig               
(5 a § PUL) 
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Mycket kan vara molntjänster… 

• Software as a Service SaaS 
• Platform as a Service PaaS 
• Infrastructure as a Service IaaS 

 
http://cloudsweden.se/ 



Etiketten är inte det viktiga utan 
informationsflödena! 

var hanteras  
vilka data  
av vem  
hur? 
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Att PuL-säkra i molnet 
  Rollfördelning 

   Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde m.fl. 

  Tredjelandsöverföringar 
    Adekvat skyddsnivå 

Informationsskyldigheten 
 Självmant och efter ansökan 

  Säkerhetsåtgärder 
   Tekniska, organisatoriska 

Biträdesavtal  
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(A) PERSONUPPGIFTER I 
FÖRHÅLLANDE TILL 
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 
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(B) PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH 
ARKIVLAGSTIFTNINGEN 
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(C) PERSONUPPGIFTSLAGEN I 
SOCIALA MEDIER OCH 
MOLNTJÄNSTER 
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(D) INTEGRITETSSKYDD I 
ARBETSLIVET  


