


Bakgrund

År 1980 u/ärdade Organisa5onen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), i eF försök aF skapa eF omfaFande datasäkerhetssystem i hela 

Europa, sina "rekommenda5oner från rådet om riktlinjer för skydd av 

personuppgiLer och gränsöverskridande flöden av personuppgiLer". De sju 

principerna som reglerar OECD: s rekommenda5oner för skydd av 

personuppgiLer var:

1. Registrerade personer bör meddelas när personuppgiLerna samlas in.

2. SyLe - UppgiLerna bör endast användas för det angivna syLet och inte för 

något annat ändamål

3. Samtycke - uppgiLerna ska inte lämnas utan den registrerades samtycke

4. Säkerhet - uppgiLerna bör hållas säkra från eventuella missbruk

5. Öppenhet - registrerade bör informeras om vem som samlar in deras 

uppgiLer.

6. Tillgång - registrerade bör ha 5llgång 5ll sina uppgiLer och korrigera 

eventuella felak5ga uppgiLer

7. Ansvarighet - registrerade bör kunna hålla informa5onsinsamlare ansvariga 

för aF inte följa ovanstående principer



Bakgrund

I januari 2012 föreslog Europeiska Kommissionen en omfa:ande reform av 
dataskyddsreglerna i EU. SluAörandet av denna reform är en poliCsk 
prioritering för 2015. SyEet med denna nya uppsä:ning av regler var a: ge 
medborgarna Cllbaka kontroll över sina personuppgiEer och förenkla 
regelverket för verksamheten. Dataskyddsreformen var en vikCg faktor för den 
digitala inre marknaden som kommissionen har prioriterat. Reformen skulle 
göra det möjligt för europeiska medborgare och företag a: dra full ny:a av 
den digitala ekonomin.

Den 27 april 2016 beslutade Europaparlamentet och Europeiska Rådet om 
skydd för fysiska personer gällande behandling av personuppgiEer och om fri 
rörlighet för sådana uppgiEer och om upphävande av direkCv 95/46 / EG 
(Allmänna dataskyddsbestämmelser) som träder i kraE den 25 maj 2018.
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Principer för behandling av personuppgi5er
Källa: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-
personuppgifter/

1. Laglighet, korrekthet och öppenhet
Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 
förhållande till den registrerade. Kravet på att behandlingen av 
personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en 
rättslig grund för behandlingen.

2. Ändamålsbegränsning
Personuppgifter ska bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 
berättigade ändamål. Det innebär att den som ska behandla personuppgifter 
måste ha ändamålen klara för sig redan innan insamlingen av personuppgifter 
börjar. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är 
oförenligt med dessa ändamål. 



Principer för behandling av personuppgi5er

3. Uppgi(sminimering
Principen om uppgi5sminimering innebär a8 personuppgi5erna ska vara 
adekvata, relevanta och inte för omfa8ande i förhållande =ll de ändamål för 
vilka de behandlas. Det är med andra ord inte =llåtet a8 samla in 
personuppgi5er för obestämda fram=da behov. 

4. Korrekthet
Personuppgi5erna ska vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar 
personuppgi5er måste vidta alla rimliga åtgärder för a8 säkerställa a8 
felak=ga personuppgi5er raderas eller rä8as utan dröjsmål. Om det krävs för 
ändamålen ska personuppgi5erna dessutom vara uppdaterade.



Principer för behandling av personuppgifter

5. Lagringsminimering
Personuppgi6er får inte sparas, det vill säga. förvaras i en form som möjliggör 
iden=fiering av den registrerade, under en längre =d än vad som är 
nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgi6erna behandlas.

6. Integritet och konfiden6alitet
Personuppgi6erna ska skyddas bland annat mot obehörig eller o=llåten 
behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Den 
som behandlar personuppgi6er ska därför vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för aB skydda personuppgi6erna.

7. Ansvarsskyldighet
Den som behandlar personuppgi6er ansvarar för aB principerna om 
personuppgi6sbehandling följs och måste kunna visa på vilket säB man följer 
dem. 



Centrala begrepp

Registrerad
(ar-kel 4) varje upplysning som avser en iden-fierad eller iden-fierbar fysisk 

person.

Register
(ar-kel 4, 6) Med register menas en strukturerad samling av personuppgi@er 
som är -llgänglig enligt särskilda kriterier, oavseB om samlingen är 
centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funk-onella eller 
geografiska förhållanden,

Personuppgi/sansvarig
(ar-kel 4, 7) En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, ins-tu-on 
eller annat organ som ensamt eller -llsammans med andra bestämmer 
ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgi@er.



Centrala begrepp

Gemensamt personuppgiftsansvariga 
(artikel 26, 1) Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer 
ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt 
personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under 
öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna 
enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades 
rättigheter… Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt 
för de personuppgiftsansvariga utses.

Personuppgiftsbiträde
(artikel 4, 8) En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning,



Centrala begrepp

Mo#agare 
(ar-kel 4, 9) En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, ins-tu-on 
eller annat organ -ll vilket personuppgi@erna utlämnas, vare sig det är en 
tredje part eller inte.

Tredje part 
(ar-kel 4, 10) En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, ins-tu-on 
eller organ som inte är den registrerade, den personuppgi@sansvarige, 
personuppgi@sbiträdet eller de personer som under den 
personuppgi@sansvariges eller personuppgi@sbiträdets direkta ansvar är 
behöriga aF behandla personuppgi@erna,.



Vad är klart?

Extendedü DISC Sveriges Data Audit, analys av behandling av 
personuppgi?er

Personbiträdesavtal, för aC stödja den personuppgi?sansvarige kräver ü
GDPR aC om man delar data med någon annan, Ill exempel en 
underleverantör, måste det finnas eC avtal som binder underleverantören 
Ill aC följa lagens krav. Det är deCa som är eC personuppgi?sbiträdesavtal. 

FinxSü Security Statement, framtagen av FinxS Oy Ltd


