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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och 
Inrikes Tidningar 

Utfärdad den 26 april 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1226) om Post- och 

Inrikes Tidningar 

dels att 11 § ska upphöra att gälla, 

dels att 6–8 och 10 §§ ska ha följande lydelse. 

6 §    Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-

uppgifter som verket utför för att framställa och hålla Post- och Inrikes 

Tidningar tillgänglig. 

7 §    Vissa personuppgifter får kungöras i Post- och Inrikes Tidningar en-

dast om det är nödvändigt för att kungöra sådana uppgifter som enligt lag 

eller förordning ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller  

1. sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), och  

2. personuppgifter enligt artikel 10 i samma förordning om fällande domar

i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella 

tvångsmedel. 

8 §    Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar får som sök-

begrepp inte användas 

1. sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller 

2. personuppgifter enligt artikel 10 i samma förordning om fällande domar

i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella 

tvångsmedel. 

Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som inte är till-

gängliga på Bolagsverkets webbplats får endast dag för kungörande och 

diarienummer eller annan beteckning för kungörelsen användas som sök-

begrepp. 

10 §    Om en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar innehåller någon orik-

tighet som beror på Bolagsverket, ska Bolagsverket snarast rätta uppgiften 

genom att kungöra det rätta förhållandet. Detsamma gäller om en oriktighet 

beror på någon annan än Bolagsverket och en rättelse begärs av den som 

kungjort förhållandet. I fråga om personuppgifter finns det enligt artikel 16 
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SFS 2018:300 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 en rätt för den 

registrerade att få oriktiga uppgifter rättade. Den kungörelse som innehåller 

oriktigheten ska förses med en hänvisning till kungörelsen där rättelsen har 

gjorts. 

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 

På regeringens vägnar 

HELÉNE FRITZON 

Thomas Edling 

(Justitiedepartementet) 
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