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Till statsrådet Reidunn Laurén

Utredningen Ju 1989:02 översyn datalagen tillsattes iom en majav
1989 med uppdrag göra översynatt datalagen 1973:289 frånen av
såväl saklig lagteknisk synpunkt.som

Till särskild utredare förordnades lagmannen Ulf Arrfelt.
Utredningen, påbörjade sitt arbete i novembersom 1989, antog

Datalagsutredningen.namnet
I första i utredningsarbetetetapp har utredningenen övervägt vissa

principiella utgångspunkter för framtida datalag. Utredningensen över-
väganden och förslag i denna del redovisades i betänkandet SOU
1990:61 Skärpt tillsyn huvuddrag i reformerad datalagen som-
överlämnades i september 1990.

I andra har utredningen behandlatetapp vissaen frågor rörsom
integritetsskyddet i samband med personregistrering och automatisk
databehandling inom områdena för forskning och statistik församt

Övervägandenamassmediernas och arbetslivets del. i denna del
redovisades i april 1991 i betänkandet SOU 1991:21 Personregistre-
ring inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena m.m.

I tredje i septemberetapp, 1991en redovisades isom SOU
1991:62 Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-
området, har utredningen behandlat vissa särskilda frågor på in-
tegritetsområdet. Det gällde framför allt begreppen personregister och
registeransvarig, liksom frågor straff och skadestånd fullföljdom samt

Datainspektionens beslut.mot
Samtliga delbetänkanden hartre remissbehandlats.
Den avslutande redovisasetappen i föreliggande betänkande,som

har bedrivits under parlamentarisk medverkan. Utredningen har, med
beaktande de remissyttranden arbetat framav förslagavgetts,som ett
till datalag.en ny

Till ledamöter förordnades om inte fr.o.m.sägs den 16annat maj
1991 riksdagsledamöterna Stig Bertilsson t.o.m. den 6.10.91 och
Lars Bäckström t.o.m. den 19.1.92, f.d. riksdagsledamöterna Helge
Hagberg fr.o.m. den 20.2.92 och Maria Hed t.o.m. den 19.2.92,
riksdagsledamöterna Chris Heister fr.o.m. den 29.11.91, Eva
Johansson, Kurt Ove Johansson och Bengt Kindbom, systemvetaren
Ulrika Landergren fr.o.m. den 9.1.92, f.d. riksdagsledamoten Arne
Mellqvist, riksdagsledamöterna Ingela Mårtensson och Inger Rene
fr.o.m. den 7.10.91, ombudsmannen Stig Sandström fr.o.m. den
20.1.92, civilekonomen Jerker Sjögren fr.o.m. den 9.1.92 samt
riksdagsledamoten Richard Ulfvengren fr.o.m. den 29.11.91.

Som har medverkatexperter om inte fr.o.m.sägs denannat



1993:10SOU4
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lagen 462. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .22.6 Förslaget till lag ändring i sekretesslagen 463om . . . . .22.7 Förslaget till lag upphävande lagen auto-om av om
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Sammanfattning

Datalagsutredningen har haft i uppdrag göra översynatt en av
datalagen 1973:289 från såväl saklig lagteknisk synpunkt. Densom
svenska datalagen förstaden nationella lagstiftningen i sitt slag ochvar
väckte berättigad uppmärksamhet vid sin tillkomst. Sedan dess har 20
år gått, vilket i dessa sammanhang mycket lång tid,är utan atten
lagens grundläggande struktur har ändrats. får såväl innehålls-Lagen
mässigt till sin tekniska utformning ganska föråldrad.som anses vara

Den nuvarande datalagen reglerar användningen personregister.av
Med personregister förstås register, förteckning eller andra anteck-
ningar förs med hjälp automatisk databehandling ochADBsom av

innehåller personuppgift kan hänföras till den medsom som som avses
uppgiften. för fråganAvgörande datalagen överhuvudtaget ärom
tillämplig register således huruvida registret förs med ADBärett
eller inte. Register förs med hjälp fallerteknik ADBänsom av annan
i dag utanför datalagens tillämpningsområde.

varje register finnasFör skall registeransvarig. Därmed förståsen
den för verksamhet förfogarpersonregistret förs, han övervars om
registret. Såväl fysiska juridiska och myndigheter kansom personer

registeransvariga. Med förfoga registeröver närmastatt ettvara avses
befogenhet överföra registrets innehåll till läsbar form. Enatten

registeransvarig måste också kunna påverka innehållet i registret
tillföra eller ändra de uppgifter ingår föri registretatt attgenom som

förfoga det.överanses
Personregister får inrättas och föras endast den efterav som

anmälan fåtthar licens Datainspektionen. En sådan licens berättigarav
den registeransvarige föra eller flera personregister.att ett

För vissa register, bedöms innebära särskilda förriskersom
otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet, krävs licensutöver

särskilt tillstånd från Datainspektionen.även ett
Tillstånd behövs i regel för inrätta och föra personregisteratt ett

innehållersom
l känsliga personuppgifter,
2 omdömen den registrerade,om
3 uppgifter saknar sådan anknytning till denom personer som
registeransvarige följer medlemskap, anställning, kundför-som av
hållande eller därmednågot jämförligt förhållande samt
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4 personuppgifter inhämtats från något personregister s.k.annatsom
samköming.

En grundläggande förutsättning för Datainspektionen skall kunnaatt
tillstånd inrätta och föra personregister det inte finnsäratt attge

anledning registeringen medför otillbörligt intrång i deatt anta att
registrerades personliga integritet.

Finns det anledning personuppgifter skall användas för ADBanta att
i utlandet, får uppgifterna lämnas endast efter medgivandeut av
Datainspektionen. Sådant medgivande får lämnas endast det kanom

utlämnandet uppgifterna inte kommer medföraantas att attav
otillbörligt intrång i personlig integritet. Något medgivande behövs
dock inte, personuppgifter skall användas för enbart iADB statom en

har anslutit sig till Europarådets konvention skydd för enskildasom om
vid ADB-behandling personuppgifter.av

datalagen finnsI allmänna bestämmelser gallringom av personupp-
gifter.

Datainspektionen tillsynutövar automatisk databehandlingöver att
inte medför otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet.

förandeHar personregister medfört eller kan medföraantasav
otillbörligt intrång i personlig integritet kan Datainspektionen meddela
villkor eller, rättelse inte på kan åstadkommas, förbjudasättannatom
fortsatt förande personregister eller återkalla meddelat tillstånd.av

Datainspektionens beslut får överklagas hos regeringen genom
besvär.

Enligt Datalagsutredningens förslag skall datalagen i fortsätt-även
ningen bara reglera sådan informationshantering med hjälpskersom

LiksomADB. hittills skall lagen gälla både för den privata ochav
offentliga sektorn. övrigt innebärI den föreslagna lagen mycket
betydande förändringar i förhållande till vad gäller i dag. Desom
viktigaste förändringarna och nyheterna följande.är

Personregistcrbcgreppet, har upphov till hel delgettsom en
tolkningsproblem, slopas. Den datalagen blir tillämplig pånya
behandling personuppgifter. Med behandling förstås varje åtgärdav

vidtas med personuppgifter ADB. Vissa undantag görssom genom
från huvudregeln, bl.a. ordbehandling och behandling skertas som

föruteslutande personligt bruk undan från lagens tilllämpnings-
område.

blir lättareDet registeransvarig,avgöra äratt vem som person-
datansvarig enligt utredningens terminologi, i användssystem som

flera. Endast den persondataansvarig bestämmer ända-ärav som
målet med behandlingen, vilka personuppgifter skall behandlassom
och hur de skall behandlas.
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Systemet med licens och tillstånd avskaffas. Trots olika försök att
rationalisera tillståndshanteringen och begränsa antalet tillstånds-
ärenden arbetetär med dessa ärenden så omfattande Datainspek-att
tionen i inte hinner sigägnastort sett några inspektioner påute
fältet. Den uteblivna tillsynen medför bristande respekt fören
datalagens regler. Det kan nämnas det f.n. finnst.ex. omkringatt
50 000 meddelade licenser. Enligt utredningens beräkningar hade
antalet bort mellan 500 000 och l milj.vara

De frigörs med licens och tillståndresurser att systemetsom genom
avskaffas skall användas för intensifierad tillsyn, särskilten
inspektioner på fältet. En sådan tillsynute enligtär utredningens
uppfattning det bästa sättet upprätthålla integritetsskydd.att ett gott

En förutsättning för skall kunna övergå tillatt renodlatman ett
tillsynsförfarande datalagenär så utförlig regleringatt ger en som
möjligt de förutsättningar gäller för ADB-hanteringav som av
personuppgifter. Det nuvarande begreppet otillbörligt intrång i
personlig integritet, aldrig har kunnat någorlundasom ettges
preciserat innehåll, avskaffas. I stället införs regler för de olika

i informationsbehandlingen. I denmomenten datalagen finnsnya
bestämmelser bl den nödvändiga anknytningen till ändamål,om a ett
förutsättningarna för behandling personuppgifter, vilkaav person-
uppgifter får behandlas, formen för samtycke frän den enskilde,som
säkerhet och gallring.

Regleringen i den datalagen skall kunna kompletteras med be-nya
stämmelser utfärdas Datainspektionen och olikasom av som avser
branscher eller sektorer.

Ett med anmälningsskyldighet försystem vissa persondataansvariga
införs. En anmälan skall tillgöras Datainspektionen vissanär
känsliga uppgifter behandlas med ADB. Anmälningarna skall ligga
till förgrund Datainspektionens tillsyn. Anmälningsförfarandet blir
betydligt enklare och riktar sig betydligt färre persondata-mot
ansvariga detän nuvarande tillståndssystemet.

Liksom i dag skall personuppgifter få ADB-behandlas bara för
Ändamåletbestämda ändamål. skall dock enligt utredningens förslag

med precisionstörre enligtän nuvarande datalag. Möjlig-anges
heterna begränsas använda personuppgifter samlats in föratt ettsom
ändamål för andra ändamål.

denI föreslagna lagen i olika punkter de alternativaanges sex
grunder rätt ADB-behandla personuppgifter. Enattsom ger av
grunderna är samtycke från dem berörs behandlingen.som av
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ADB-behandlingför visssamtycke behövsenskildesdenNär en
k konklu-Passivitet ellersamtycke.uttryckligtskall det ett svara

tillräckligt.handlande kommer intedent att vara

sjukdom,uppfattning,politiskpersonuppgifter,känsligaFör t.ex.
reglersärskildakommerolika slags omdömen,hälsotillstånd eller

uppgifternafår de känsligabestämmelserEnligt dessagälla.att
finnsföreligger, detsamtycke inteADB-behandlas bara närom,

behövaskommerför behandlingen. Deti författningsärskilt stöd att
sidan.den offentligasärskilt påförfattningar,åtskilliga sådana

särskilt för-sådantföreslagna datalagenparagrafer i dennågraI ges
uppgifterkänsligabehandlingfrågafattningsstöd i avom

bestämmelserarbetsgivare. Dessaforskningsområdet och hos anger
känsligaförföreliggamåstede förutsättningaralltså att upp-som

fåenskilda, skall ADB-berördasamtycke från degifter, utan
arbets-förhållandet mellaniforskningsändamål ochförbehandlas

forskningsområdetarbetssökande. Påocharbetstagaregivare samt
registerforskningen.viktigatillgodose denbestämmelsernaavses

persondataansvarige ADB-förbud för denregeluttryckligEn attom
med dendirektreklamändamâl i stridpersonuppgifter förbehandla

datalagen.in ienskildes önskan tas

hur de intressenklargörinförs i datalagenreglerSärskilda somsom
yttrandefrihetsgrundlagentryckfrihetsförordningen ochföljer av

integritetsintressena.skall avvägas mot

handling hosallmänpersonuppgifter utgörgallringVid somav
med intresseti konfliktkommaintegritetsintressenamyndigheter kan

forsk-inomanvändningför framtidauppgifterna,bevara t.ex.att
datalagtillförslagbestämmelse i utredningenssärskildningen. En

ske.avvägningen skalldenhuranger

överföringdatalagenden gällandeBestämmelserna i person-avom
där haruppgifternaADB-behandlingförtill utlandetuppgifter av

överföringskallförslagEnligt utredningenföregående.i detberörts
intevisserligenske tillmedgivande kunnasärskilt stat somutan en

harkonventionEuroparádetssig tillanslutit etthar sommen
konventionensföljerdetintegritetsskydd motsvarar avsomsom

betydelse.praktiskganskabestämmelsen börregler. Den stornya

tillöverklagasfortsättningenskall iDatainspektionens beslut
till regeringen.inte i dagdomstol, som
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EG-kommissionen i september 1990 förslag till direktivantog ett om
för enskilda vid behandling personuppgifter det friaskydd ochav om

uppgifter. iflödet sådana Sedan förslaget behandlats EG:s minister-av
EG-parlamentet har EG-kommissionen i oktober 1992 antagitråd och
förslag direktiv. förslag har förelagts Ministerrådettill Dettaett nytt

tidsplanen Rådet slutlig ställning tilloch enligt skall detta nya
förslaget under år 1993.

Åtskillig diskussion hur integritetsskyddet skall utformatom vara
till tidigare utkastet till direktiv frånhar förekommit i anslutning det

och EG-parlamentets behandling detta utkast.Kommissionen av
oenighetFortfarande förekommer inom EG, såvitt kan bedöma,man

framtida direktiv skall utformat. Detta har bl.a. lett tillhur ettom vara
för antagandet direktivet har förskjutits. Enligttidsplanenatt av

Minsterrådet troligen inteföreträdare för Kommissionen kommer att
förrän denslutlig ställning till förslaget 1994. Ikunna ta sommaren

sitt revideradeförts efter det Kommissionen presenteradedebatt som
1992 har vissa bl.a. pekat på den s.k. subsidiaritets-förslag i oktober

Vidare kan vid Europeiska Rådets iprincipen. nämnas möteatt
Kommissionen förklarat denEdinburgh den 12 december 1992ll att-

syfte dem mindrerevidera antal förslag i göraattatt ettavser
medlemsländer kommerdetaljerade. Sett i ljuset samtliga snartattav
anslutit sig till Europarådetsnationella dataskyddslagar ochhaatt

ifrågasätts behovetdataskyddskonvention har det från vissa håll avom
direktivförslaget kommer kvarstå.attatt anta

följande på det nuvarande direktiv-Redovisningen i det bygger
lydelse.förslagets

bindande i frågabeslutas behöriga EG-organDirektiv är omsom av
skall uppnås överlämnar medlemsländernadet resultat attsom men

form och metod för detta.välja
utveckling data-förslaget till EG-direktiv har beaktat denI man

de integritets-har skett och förslaget byggerskyddsomrâdet som
framinternationella reglering har kommitskyddslagar och den som

datalagenförhållande till den svenskaunder de åren. lsenaste
önskvärddirektivförslaget i hel del hänseendeninnefattar enen

och andra skäl,skärpning reglerna för integritetsskyddet. Av dessaav
utredningen efter-intensifierade europeiska samarbetet, harsärskilt det

deregler för integritetsskyddetfå i huvudsaksträvat att somsamma
förslag till materiellagälla inom EG. Utredningenskan komma attsom

imotsvarande bestämmelserdataskyddet ocksåregler för ligger nära
ändamálsanknyt-frågordirektivförslaget. gäller bl.a. sådanaDet som

för behandlingändamål, förutsättningarning och byte av person-av
lämnas, vilkafrån den enskilde skalluppgifter, hur samtycke person-

regleringensäkerhet, gallring ochuppgifter får behandlas, avsom
personuppgifter.känsliga

förhållande till förslagetförekommer emellertid iVissa avvikelser
föregående skall datalagen ii dettill EG-direktiv. Som har nämnts
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till vad gäller enligt direktivförslaget i fortsättningenmotsats ävensom
bara reglera sådan informationshantering sker med hjälp ADB.som av
Såvitt utredningen känner till nämligenär varken omfattningen ellerav
innehållet i den manuella registreringen någon betydenhet ochav
innebär inte några påtagliga integritetsrisker. Vidare berör delmera en
föreskrifter i direktivförslaget den svenska offentlighetsprincipen. De
bestämmelser förslageti till EG-direktiv reglerar utlämnandesom av
personuppgifter tillåter enligt utredningen inte något utlämnande enligt
offentlighetsprincipen. Ett utlämnande personuppgifter med stödav av
offentlighetsprincipen kan heller inte förenlig med det påsättanses
vilket ändamålet för viss ADB-behandling skall enligten anges
direktivförslaget. Förslaget till EG-direktiv påverkar vidare principen
i tryckfrihetsförordningen sökande begär fåatt att uten som en
handling har rätt Slutligen innehåller inte direktiv-att vara anonym.
förslaget något undantag från huvudregeln gallring detgörom som
möjligt bevara personuppgifter med hänsyn offentlighets-tillatt
principen. l de hänseenden har innebär utredningensnämntssom nu
lagförslag avvikelser från det föreslagna EG-direktivet för offentlig-att
hetsprincipen skall lämnas orörd.

Avvikelser i förhållande till förslaget till EG-direktiv förekommer
också det gäller informtion tillnär den enskilde och underrättelser till
dataskyddsmyndigheten.

informationKraven på till den enskilde långtgående. Enligtär
direktivförslaget skall den enskilde ha begäranpå bli in-rätt att
formerad förekomsten viss ADB-behandling och olikaom av en om
uppgifter hänför sig till ADB-behandllingen. När persondata-som en
ansvarig lämnar personuppgifter skall vidare den enskildeut vars
personuppgifter det frågaär i princip underrättas utlämnandet.om om
Tanken bakom dessa bestämmelser i direktivförslaget denär att
enskilde skall bli medveten personuppgifter honomrörattom som
ADB-behandlas och kunna sin rättigheter enligt dataskyddslag-göra
stiftningen gällande. Ett iakttagande bestämmelserna skulleav
emellertid innebära betungande informationsskyldighet för deen
persondataansvariga och ganska betydande byråkratiseringen av
kontrollsystemet.

Utredningen har kommit till den slutsatsen de skäl frånatt som
integritetssynpunkt talar för den angivna ordningen inte tillräckligtär
starka för den byråkrativäga skulleöver bli följden. Ut-att som
redningen har då också beaktat det finns goda möjligheter till insynatt

andra regler i den föreslagna datalagen och i sekretesslagen.genom
Liksom i dag kommer den enskilde få möjlighet kontrolleraatt att om
uppgifter hänför sig till honom föremål för ADB-behandlingärsom
och, fallet,så kontrolleraär uppgifterna riktiga,ärattom om
fullständiga och aktuella. Information vilka känsligaom personupp-
gifter ADB-behandlas kan vidare hos Datainspektionen.som man
Den persondataansvarige skall nämligen, innan han får börja att
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behandla sådana personuppgifter, anmälan till Datainspek-göra en
tionen ADB-behandlingen. Slutligen finns i sekretesslagen särskildaom
regler dokumentationsskyldighet beträffande datasamlingarom som en
myndighet har tillgång till. Reglerna syftar till tillgodose allmän-att
hetens intresse överblick och orientering i detöver ADB-materialav

finns hos myndigheterna.som
det gällerNär underrättelser till dataskyddsmyndigheten utgångs-är

förslagetpunkten i till EG-direktiv all ADB-behandling skallatt
anmälas. Vad får undan från anmälningsskyldigheten vissaärtassom
slag behandling inte menligt påverkar de enskildas integritet.av som
Åtgärder för undantag från anmälningsskyldigheten förutsättergöraatt
dataskyddsmyndighetens medverkan.

Utredningen konstaterar undantagmånga frånäven görsatt, om
huvudregeln anmälningsskyldighet, det finns betydande risk förom en

mycket antal datasamlingar måste anmälas till dataskydds-att ett stort
myndigheten, bl.a. beroende denpå höga takten i datoriseringen här
i landet. Antalet kan bli så den överblick den integri-överstort att
tetskänsliga databehandlingen dataskyddsmyndigheten bör ha heltsom

förlorad.gär De åtgärder behövs för undantag frängöraattsom an-
mälningsskyldigheten kommer vidare innebära betydandeatt en
belastning på dataskyddsmyndigheten. Utredningen har samman-
fattningsvis kommit till den slutsatsen vilketdet pâsätt avgräns-att
ningen anmälningsskyldigheten har gjorts och det förfarande för attav

undantag frän anmälningsskyldigheten i direktiv-göra som anges
förslaget förenade med så betydande olägenheterär någon harmoni-att
sering med förslaget till EG-direktiv inte bör ske i denna del. ställetI
har i den datalagen anmälningsskyldigheten påavgränsatsnya samma

tillstândsplikten enligt den gällande datalagen, dvs.sätt detsom anges
uttryckligen i lagen vilken behandling måste anmälas till Data-som
inspektionen. Anmälningsskyldigheten har begränsats till att avse
ADB-behandling i sig känsliga personuppgifter.av

Även i övrigt i olika frågor avvikelser från direktivförslaget.görs
Den datalagen avsedd träda i kraft den januariär 1 1995.attnya
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1 Utredningsuppdraget och direktiven

Utredningens direktiv Dir. 1989:26 innebär uppdrag göraett att en
såväl saklig lagteknisk datalagen 1973:289,översyn omtrycktsom av
1992:446.

Direktiven i sin helhet framgår bilaga 2.av
Enligt direktiv riktat till alla kommittéer och särskilda utredareett

Dir. 1988:43 åligger det utredningen bland redovisa hur detatt annat
förslag läggs fram förhåller sig till EG:s motsvarande regler,som
direktiv förslageller till direktiv från EG-kommissionen. Om utred-
ningens förslag skiljer sig härifrån skall skälen för detta redovisas.

Arbetet, inleddes i november 1989, har utredningen valt attsom
utföra i etapper.

I den inledande i september 1990 redovisades i del-etappen, som
betänkandet SOU 1990:61 Skärpt tillsyn huvuddrag i reformeraden-
datalag, diskuterade utredningen vissa förprinciper datalag.en ny
Tyngdpunkten i det arbetet låg på undersökning deten av om
nuvarande med tillståndsprövning och licens kunde ersättassystemet
med ordning med ökad tillsyn för det effektiviserapâ sättetatten
integritetsskyddet. Vissa datalagens grundbegrepp såsom otillbörligtav
intrång i personlig integritet, automatisk databehandling och person-
register, också till övervägande.togs upp

I andra redovisades i betänkandet SOU 1991:21etapp,en som
Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedie-
omrádena, behandlade utredningen skilda frågor ADB-rörm.m. som
registrering personuppgifter inom vissa områden. gälldeDetav
personregistrering inom området för forskning och statistik, inom
massmedieomrâdet och personregistrering i anställningsförhållande.
Vidare diskuterade utredningen frågan samordning medom annan
integritetslagstiftning och gallringsfrågor. Utredningen redovisade
också EG-kommissionens förslag till direktiv angående skydd för
enskilda vid behandling personuppgifter.av

Utredningen fick därefter tilläggsdirektiv Dir 1991:18. Genom
tilläggsdirektiven ålades utredningen utnyttja det underlagatt som

i de båda delbetänkandena och beakta de remissyttran-presenterats att
den Dessa direktiv har tagits in bilagaavgetts.som som

tredjeI redovisad i september 1991 i det tredje delbe-etapp,en
tänkandet SOU 1991:62 Vissa särskilda frågor beträffande in-
tegritetsskyddet pá ADB-området, diskuterade utredningen särskilda
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integritetsskyddsområdet, främstfrågor inom begreppen personregister
Ävenregisteransvarig. frågor straffoch och skadestånd, utlands-om

fullföljdsfrágor behandlades.överföringar samt
föreliggandeavslutande redovisas i betänkande,Den etappen, som

bedrivits under parlamentarisk medverkan. Utredningenhar har, med
frambeaktande de remissyttranden arbetat förslagavgetts, ettsomav

Lagförslaget med undantag,datalag. innebär, vissatill enen ny
förslag till direktiv från EG-kommissionenharmonisering med ett om

personuppgifter och det friaför enskilda vid behandlingskydd av om
uppgifter. Förslaget frân EG-kommissionen vissaflödet sådana samtav

redovisningdokument finns i bilaga 3. Eninternationellaandra av
utvecklingenhar tagits in i bilaga 4. Den internationellautländsk rätt

behandlas också i avsnitt 4 i betänkandet.dataskyddsomrâdetpå
har utredningen tidigare lagt fram delbetänkanden.Som framgått tre

remissbehandlats. del de frågorVarje delbetänkande har En stor av
behandlatsi slutbetänkandet har alltså tidigarediskuteras avsom

föremål för remissbehandling. dessa delarutredningen och varit I
utredningens tidigare ställnings-i slutbetänkandet förstredovisas

remissutfallet och sist följerDärefter i korthettaganden. anges
remiss-förteckning deutredningens slutliga överväganden. En över

betänkandena finns ihar sig de tidigareinstanser överyttrat tresom
bilaga

utredningen under tiden för de delbetänkan-utsträckningI den tre
versionen.sina förslag redovisas bara den sistahar ändratdena



SOU 1993: 10 23

2 Gällande i huvuddragrätt

Datalagen 1973:289, omtryckt 1992:446 inleds med definitionen av
begreppen personuppgift, personregister, registrerad och register-
ansvarig §.l

Med personuppgifi upplysning enskild Detavses som avser person.
kan upplysningar födelsedatum,vara om namn, personnummer,

Ävennationalitet, utbildning, familj och anställningsförhållanden.
andra upplysningar mindre personlig karaktär räknastyper av av som
personuppgifter. Enligt lagmotiven prop. 1973:33 117 ävens. avses
uppgifter bostadsförhållanden, banktillgodohavanden,om en persons
fastighets- eller bilinnehav och upplysningar i övrigt om en persons
ekonomiska ställning.

Med personregister förstås register, förteckning eller andra an-
teckningar förs med hjälp automatisk databehandling ADBsom av
och innehåller personuppgift kan hänföras till densom som som avses
med uppgiften. Endast register förs med hjälp omfattasADBsom av
således datalagen. Register förs med hjälp teknik änav som av annan
ADB faller i dag utanför lagens tillämpningsområde.

En personuppgift kan hänföras till viss antingen direkten person
själva uppgiften eller med hjälp identitetsuppgiftgenom av en som

Ävenockså ingår i registret. register innehåller identitetsuppgiftersom
sådan endast den invigde kan utläsa vilka finnsart attav personer som

registrerade omfattas datalagen. Likaså omfattas statistiska uppgifterav
där beteckningar också återfinns dokumentpå det möjligtgör attsom
knyta uppgifterna till vissen person.

Med begreppet registrerad enskild beträffandeavses en person
vilken det förekommer personuppgift i personregister.etten

Registeransvarig den för verksamhetär personregister förs,vars om
han förfogar registret. Såväl fysiskaöver juridiska ochsom personer
myndigheter kan registeransvariga.vara

Endast den anmält sig till Datainspektionen och erhållit licenssom
får inrätta föraoch personregister 2 §. Datainspektionen granskar inte
anmälan i sak endast den registeransvarige bevis licensutan ettger

anmälan har gjorts särskilt licensnummer 10 data-§att samt ettom
förordningen 1982:480. licensEn berättigar den registeransvarige att
föra eller flera personregister. Licens erfordras inte förett person-
register enskild inrättar eller för uteslutande försom en person
personligt bruk 2 § tredje stycket.

Den erhållit licens skall erlägga årlig avgift till Datainspek-som en
tionen och1 3 §§ förordningen, 1982:481, avgifter för Data-om
inspektionens verksamhet. Inspektionen får, det föreliggerom
särskilda skäl, ned eller efterskänka avgiften.sätta Med hjälp ADBav
för Datainspektionen register licensanmälningar,över licensregistretett
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3 § dataförordningen. Licensregistret får Datainspektionen använda
för sin tillsyns- och informationsverksamhet underlag församt som
uppbörd licensavgifter.av

vissa register med känsligaFör uppgifter krävs utövertyper av
licens särskilt tillstånd från Datainspektionen 2 § andraäven ett

datalagen.stycket Sådant tillstånd behövs i regel för inrätta ochatt
föra register innehållersom

i sig känsliga personuppgifter,l
omdömen den registrerade,2 om

3 uppgifter saknar sådan anknytning till denom personer som
registeransvarige följer medlemskap, anställning, kund-som av
förhållande eller något därmed jämförligt förhållande samt

personuppgifter inhämtas från något personregister s.k.4 annatsom
inte registreringen uppgifterna ellersamköming, utlämnandetom av

sker med stöd författning, Datainspektionens beslut ellerdessaav av
registrerades medgivande.den

erfordras inte för personregister inrättarTillstånd någon ellersom
uteslutande för bruk tredje stycket. Tillståndför personligt 2 §

behövs inte heller för register inrättande beslutats riksdagenvars av
eller regeringen s.k. statsmaktsregister eller för register harsom
tagits för förvaring arkivmyndighet 2 § första och andraemot av en a
styckena.

sammanslutningar får tillstånd inrätta och föra personregisterutan
innehåller sådana uppgifter medlemmarnas politiskasom om upp-

övrigt grunden författning, religiösa eller övertygelse i utgörtro som
i sammanslutningen 2 § tredje stycketmedlemskapet l.a

Myndigheter inom hälso- och sjukvården får tillstånd för vård-utan
eller behandlingsändamål inrätta och föra personregister innehållersom
uppgifter sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt § tredjenågons 2om a

fårstycket 2. Likaså myndigheter inom socialtjänsten tillståndutan
föra uppgifterinrätta och personregister innehåller någonattsom om

ekonomisk hjälp eller tredjefått vård inom socialtjänsten 2 § stycketa
3.

Läkare och tandläkare får tillstånd inrätta och förautan person-
register innehåller sådana uppgifter sjukdom ellernågonssom om

i övrigt crfarit sin yrkesverksamhethälsotillstånd de har i 2 §som a
tredje stycket 4.

Arbetsgivare får tillstånd inrätta och föra personregisterutan som
innehåller sådana uppgifter arbetstagares sjukdom tid förom som avser
sjukfrånvaro, uppgifterna för löneadministrativa ändamålanvändsom

för arbetsgivaren skall kunna han skall påbörjaeller avgöraatt enom
rehabiliteringsutredning enligt andra stycket lagen22 kap. 3 §

försäkring1962:381 allmän 2 § tredje stycket 5.om a
Vid sin tillståndsprövning skall Datainspektionen ställning tillta om

medför otillbörligtdet finns anledning registreringenatt anta att ett
intrång i den registrerades personliga integritet. Om så anses vara
fallet skall tillstånd inte meddelas. Vid prövningen skall inspektionen
särskilt beakta mängden de personuppgifter skall ingåocharten somav
i registret, hur från uppgifterna skall inhämtas vilkenoch samtvem

de tillinställning kan komma registreras har eller kan haantasattsom
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saken. Inspektionen skall särskilt beakta inte andra uppgifteräven att
eller andra registreras står i överenstämmelse medänpersoner som
ändamålet med registret 3 §.

Särskilda skäl krävs för tillstånd skall kunna meddelas för in-att
rättande och förande personregister omfattar andra änav som
medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarige eller

har därmed jämställd anknytning 3 §.personer som annan a
krävs synnerliga förDet skäl andra myndigheter enligtänatt som

eller författninglag har föra förteckning sådanaöverattannan
uppgifter skall kunna erhålla tillstånd inrätta och föra personregisteratt

innehåller vissa angivna känsliga uppgifter, såsomtypersom av
exempelvis uppgift någon misstänks eller har dömts för brottattom
eller varit föremål för vissa tvångsingripanden första4 § stycket.

Tillstånd inrätta föraoch personregister i övrigt innehålleratt som
uppgifter någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv ellerom
uppgift någon fått ekonomisk hjälp vård inomeller social-attom
tjänsten eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen får endast

föreliggersärskilda skäl meddelas myndighet enligtänom annan som
lag eller författning har föra förteckning sådanaöverattannan
uppgifter. Särskilda skäl krävs för registrering uppgifteräven av om
någons eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse 4 §ras
andra och tredje styckena.

förhållandet förDet personregister skall användas statistiskaatt ett
bearbetningar eller vetenskapliga undersökningar kan, enligt lagens
förarbeten, i sig "särskilda" eller "synnerliga skäl" förut-underutgöra
sättning enskilda identitet inte offentliggörs.att personers

Datainspektionen meddelar föraNär tillstånd inrätta ochatt person-
register, skall inspektionen samtidigt beslutmeddela ändamåletom
med registret §. den5 I mån det behövs för förebygga risk föratt
otillbörligt intrång i personlig integritet skall inspektionen i samband

tillståndsgivningenmed meddela särskilda villkor 6 Sådana§.även
villkor får meddelas beträffande exempelvis inhämtande uppgifter,av
vilka personuppgifter får ingå i registret, utlämnande, bevaringsom
och gallring.

Personregister skall inrättas och föras otillbörligtså inte intrångatt
i registrerads personliga integritet uppkommer. I 7 § närmareanges
vad skall iakttas för nå till vad brukar kallas "godattsom upp som
registersed". Den registeransvarige också skyldig förteckna deär att
personregister han ansvarig för §. Förteckningen skall7aärsom vara
aktuell och hållas tillgänglig för Datainspektionen.

I datalagen finns också särskilda bestämmelser ADB-använd-om
ningen avsedda personuppgifter riktiga ochär äratt garantera attsom
fullständiga. Dessa bestämmelser, återfinns §§,i 8 och 9som
behandlar bl.a. rättelse oriktiga uppgifter.och missvisandeav

En central bestämmelse vidare datalagens 10 Den denär ger
enskilde till insyn i personregister. Där stadgas denrätt atten
registeransvarige skriftligpå begäran den enskilde skall underrättaav
denne innehållet i registret, såvitt det gäller honom eller henne. Ettom
sådant registerutdrag, s.k. 10 §-utdrag, har den enskilde rätt att
kostnadsfritt få gång år.en per
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I datalagen finns allmänna bestämmelser gallringom av personupp-
gifter och vad skall iakttas då registeransvarig upphörom attsom en
föra personregister för vilket Datainspektionen meddelat tillståndett

Vissa12 §. bestämmelser tystnadsplikt finns i 13om
En särskild bestämmelse dokumentationsskyldighet attom avser

det möjligt i efterhand fastställa vilka uppgifter igöra ADB-upp-att en
tagning har legat till grund för avgörandet mål eller ärendeettsom av
hos myndighet. Sådan ADB-upptagning skall tillföras handlingarnaen
i målet eller ärendet i läsbar form. Undantag gäller endast, detom
finns särskilda skäl 14 §.

Datainspektionen tillsyn automatisk databehandlingutövar över att
medför otillbörligtinte intrång i registrerads integritetpersonliga 15 -

18 §§.
Inspektionen har möjlighet meddela villkor eller, rättelse inteatt om

åstadkommaskan förbjuda förandet personregistersätt,annat av
eller återkalla meddelade tillstånd.

Datainspektionens beslut enligt datalagen överklagas hos regeringen.
Justitiekanslern får förföra talan tillvara allmärma intressenatt ta

§.25
straffBestämmelser och skadestånd finns i 20 21 §§ och 23om -

personregister kan förklaras förverkat, det inrättas eller försEtt om
nödvändig licens eller tillstånd 22 §.utan
datalagenI regleras det statliga och adressregistretäven person-

SPAR, 26 28 §§.-
Kompletterande tillstånds-bestämmelser bl.a. licensanmälan,om

ansökan, handläggningen hos Datainspektionen, verkställighetsföre-
skrifter och bistånd till registrerade utomlands finnsärpersoner som
i dataförordningen 1982:480.
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3 Den tekniska utvecklingen

Inledning1

Informationsteknologin vari inkluderas datortekniken har sedan
datalagens tillkomst genomgått explosionsartad utveckling och haren
kommit användas inom de flesta områden och fått alltatt störreen
betydelse för samhällsutvecklingen.

ADB-teknik utnyttjas i dag inom alla områden där har behovman
information och förmedla information. Sådan teknik användsattav av

barainte myndigheter, organisationer och företag i allt högreutanav
grad enskilda människoräven privat behöver använda ellerav som
förmedla information. Vi har i dag samhälle där informations-ett
behandling med hjälp ADB naturligt inslag.utgör ettav

3.2 Datoranvändningen i början 1970-taletav

Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén OSK konstaterade
i sitt delbetänkande SOU 1972:47 Data och integritet fannsdetatt
ungefär 340 datorsystem med personuppgifter pâ den offentliga sidan.

förekom ellerADB planerades inom folkbokföringen, skatteadministra-
tionen, personaladministrationen, rättsväsendet, exekutionsväsendet,
sjuk- och hälsovården, administrationen de allmänna försäkringarna,av
socialvärden, utbildningsväsendet, arbetsplaneringen och fastighets-
registreringen.

Ett antal datorsystem för flera myndigheter. Storavar gemensamma
datorsystem vanligast på den statliga sidan förekom också hosvar men

kommuner.större
Antalet datorsystem i början 1970-talet väsentligt störrevar av

den privata sektorn på den offentliga.än Antalet sådana medsystem
personuppgifter uppskattades OSK till 3 000. Systemen med flestav ca
antal registrerade återfanns hos företag tillhandahöllpersoner som
uppgifter för selektiv direktreklam. En del omfattade hela Sveriges
befolkning.

De vanligast förekommande registren gällde personaladministration
olika slags medlemsregister och kundregister,samt övert.ex.

bankkunder, kontokunder, försäkringstagare ochprenumeranter,
hyresgäster.

Antalet register, endast innehöll uppgifter mindre känsligsom artav
eller från vilka uppgifter inte lämnades till utomstående,ut var
väsentligt inom den privatastörre sektorn inom offentliga.denän
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Informationsutbyte förekom mellan företag och myndigheter, bl.a.
löneregistermellan och skattemyndigheternas register. Vidare förekom

informationsutbyte mellan centrala bilregistret och vissa försäkrings-
bolag.

informationsutbyteAndra innebar arbetsgivare via sinatyper attav
branschorganisationer lämnade uppgifter sina anställda till arbets-om
tagarorganisationema.

tekniska hanteringenDen datorsystemen ägde i maskin-storaav rum
hallar under överinseende särskilt utbildad personal. OSK bedömdeav
år antalet sådana datamaskinanläggningar i Sverige till1972 600
stycken.

informationssamhälle3.3 Dagens

billigaredatorutrustning väsentligt kraftfullare, och enklareDagens är
den fanns tillgå tidigare. Ett mycket antalhantera än stortatt attsom

har fått möjlighet tillgodogöra sig information olikamänniskor att av
önskemål.slag och bearbeta den efteratt egna

datakommunikationlångtgående Standardisering inom harEn alltmer
mellan olikaoch har förenklat informationsutbytet Enägt system.rum

blivit intensivare internationell datakom-effekt härav har allten
Även vanligare.trådlös datakommunikation alltmunikation. är

utvecklingen lagringstekniken finnsGenom den hittillsvarande av
i obegränsade mängdermöjlighet enkelt lagraatt stort settnumera

kostnaderinformation, inkluderat lagring bilder, till väsentligt lägreav
för några år sedan.baraän

databashanteringssystem harKraftfulla och användaranpassade
mängder data.förenklat möjligheten lägga och bearbeta storaatt upp

terminaltekniska utvecklingen har medfört användare viaDen även att
själva enkelt kan valfria sammanställningar databas.göra ur en

tillämpningsområden.Datortekniken utnyttjas inom allt fler nya
tillträdesskydd,Exempel på sådana områden bevakning ochär

aktiva kort, journal-revision, ekonomiska transaktioner med hjälp av
markanthantering inom sjukvården och massmedias textarkiv. Ett

bunden tillinslag i ADB-teknikens utveckling den inte längre ärär att
funktioner kan påverkas bara fåtal männi-centrala systern ettvars av

och lokala harskor. Genom utbredningen persondatorer systemav
olika användare inom fått utökade möjligheter påverkaarbetslivet att

utforma sittoch själva ADB-stöd.
medföra ytterligaresmå bärbara datorerna har kommitDe att nya

användningsområden för informationsbehandling med hjälp ADB.av
vidExempelvis inom sjukvården kommer distriktssköterskaen

sjukbesök kunna söka information patienten och även noteraatt om
journalanteckningar i datorn.

Statistiska centralbyrån fann i 1990 utgiven studie 1,5 miljår atten
svenskar år 1989 använde i sitt arbete, ökning med 50datorer en

fem alla sysselsatta.på år. Det motsvarade 32 procentprocent av
undersökningen företag medEnligt hade antalet datoranvändande ökat

200 från tidsperiod hadeår 1984 till 1989. Underprocent samma
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antalet hade datorutrustning i bostaden tredubblats frånpersoner som
000178 till 546 000 Studien visade vidare överpersoner attpersoner.

hälften de statligt anställda använde datorer sitti arbete bara 14av mot
de anställda inom kommuner och landsting. Antalet dator-procent av

användare varierade mycket mellan olika yrkesområden och närings-
från knappt 10 inom jord- och skogsbruk tillprocent närmaregrenar,

försäkringsväsende90 inom bank- ochprocent
det följande1 kortfattad översikt vissa delaröver denges en av

moderna informationsteknologin.

3.4 Datorprogram

3.4.1 Allmänt

definitionEn dator betecknar den för databehand-apparatav som en
ling mänskligt ingripande körningunder kan utförautansom om-
fattande beräkningar med antal aritmetiska operationer ellerett stort
logikoperationer Datorn kan ha huvuduppgifter,sägas nämligentre
bearbetning inbegripet beräkningar, lagring och kommunikation.

arbeteDatorns operativsystemt.ex. ochstyrs Systemprogramav
tillämpningsprogram t.ex. för sortering, beräkning m.m.. Närmare
tekniska beskrivningar hur datorsystem uppbyggt och fungerarärettav
har i Upphovsrättsutredningens delbetänkande SOU 1985:51getts
Upphovsrätt och datateknik 29 Datastraffrättsutredningensoch is.
betänkande SOU 1992:110 Information och den informations-nya
teknologin straff- och processrättsliga frågor ff.84m.m. s-

De delar datorsystem består elektroniska kompo-ettav som av
ledningar, plåt går ofta under dennenter, m.m. gemensamma

benämningen maskinvara "hardware", "hårdvara". Maskinvaran i en
dator generell och kan fåsär bl.a. utföra bearbetning, datalagringatt

kommunikationoch olika slag. Vad kommerden bestämsgöraattav
instruktioner, liksom data lagras i datorns inre och yttreav som

minnen. En samling sådana instruktioner kallas för dator-ettav
program.

Begreppet "software", "mjukvara" kan omfattasägasprogramvara
såväl själva programinstruktionerna tillhörandeprogrammet som
dokumentation för användare och för personal skall handha ochsom
sköta driften Ibland innefattas i begreppet ocksåprogrammet. t.ex.av
service och utbildning.

Anpassning och specialisering i lättaregörs ärprogramvaran, som
ändra eller byta maskinvaran. unika egenskapernaän De iatt ut ett

datorsystem bestäms därför i hög grad den somav programvara

‘ Datorvanor 1990, utgiven statistiskacentralbyrån och Dataföre-av
ningen i Sverige, 1990

2 SIS Dataordboken, utgåva Standardiserings-5.72, utgiven SISavkommissionen i Sverige, 1989
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datortillverkaren utvecklat eller kunden kan köpa från friståendesom
prograrntillverkare eller själv utvecklar.

finns i princip tvâ huvudkategorier datorprogram,Det system-av
och applikationsprogram.program

tillämpning datorsystemetoberoende denSystemprogram är av som
utnyttjas för. viktig kategori operativ-skall En ärSystemprogramav

förekommande funktionerbl.a. förenklar antal oftasystemen ettsom
eller igâng-flyttningar mellan olika enheter i datorsystemett.ex.som

arbeta tilloch kontroll dessa kansättande att programav program av
instruktion idatorn endast kan utföraparallellt, taget.trots att ensynes

marknaden starkt begränsat.generella operativsystemAntalet är
datorer märksoperativsystemen för mindreBland de användamest

ochMacintosh OS UNIX.MS-DOS, PC-DOS, OS/2,
utför bestämdapplikationsprogramEtt är ett program som en

områden.efter sin funktion i olikauppgift. kan delas inProgrammen
använda sin datormedför användaren kanfinnsDet attsomprogram

sinskriver in och redigerar0rd- och textbehandling, dvs.för textman
nöjd medför Förstbildskärm i stället på när ärpå manpapper.en

jämfört med vanligFördelenskriver den pá skrivare.uttexten enman
ändra och justeraskrivmaskin enkelt kanär atttexter utanatt man

till funktionertillgång mångaskriva allt. Man fär dessutombehöva om
automatisktextblock,flyttningsökning störretext,av avsom

användsavstavning. Andrastavningskontroll och automatisk program
lagerhantering,order- ochkalkylering, administration t.ex.för

grafik och s.k.datakommunikation,fakturering och bokföring,
applikationsprogramfinnsAided Design, CAD. DetComputer även

möjligt fördvs. detDesktop Publishing DT P,möjliggör s.k. görsom
frånutgångspunkttrycksak medanvändaren sammanställaatt en

från ordbehandlingsprogram,i datornmaterial behandlats textersom -
medoch bilder ritadefrån grafik- och CAD-programritningar

Vissa applika-bildläsare, s.k.eller inlästa medritprogram scanner.
möjligt fördetregisterhanteringsprogramtionsprogram görär an-som

sorteradeoch skrivabland,vändaren registrera, söka utsorteraatt
olikahjälpprogram pådirektaNågra applikationsprogramdata. är som

integreradefinns ocksådatorn. Detförenklar användningensätt av
löserprogramdelarinnehåller fleraapplikationsprogram somsom
medsamverkaändå har förmåganuppgifter, attseparata men som
medsamverkakalkyldelExempelvis kanvarandra. programmetaven

kan innehållagrañkdel, brevordbehandlingsdcl och sâ att ettenen
slag.olikasiffermaterial diagrampresenterat som av

Ordbehandlingsprogram3.4.2 m.m.

marknadeni dag finns påflesta de ordbehandlingsprogramDe somav
imöjlighetdvs.möjlighet till fri textsökning, även att textenger

bl.a.harliknande. Fleravissa elleråtersöka enprogrammenavnamn
utformadepersonligtframställningfunktion möjliggör mass-avsom

Word-marknadsledandeSá fallet med bl.a. debrev. är programmen
Microsoft Word.Perfect och
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Många har sådana egenskaper användarenav programmen att
förutom ordbehandling fåräven tillgång till kalkylering, register-
hantering, grafik, kommunikation och elektronisk Så ärpost. t.ex.
fallet med på marknaden,ett Framework.annat stort Deprogram
flesta ordbehandlingsprogram möjlighetäven föra data tillöverattger
och från andra registerhanterings- och kalkylprogram.

På marknaden finns i dag ordbehandlings- och registerhanterings-
kostar från 300 kr och uppåt. Det finns ävenprogram som ca program

tillhör det s.k. Public Domain-området, dvs. kansom program som
kopieras fritt och användas gratis eller för obetydligen summa.

3.5 Datakommunikation

Överföring information sker idag via datakommunikation olikaav av
slag. Det kan ske i rikstäckande eller världsomspännande publika- -
datanät. Det kan också ske via privata användsnät visssom av en
bestämd krets. De tekniska möjligheterna i kombination med ökadnya
standardisering och avreglering telemonopolet medför attav geo-
grafiska avstånd inte längre någotutgör hinder förstörre överföring av
information.

Det i dag möjligtär koppla ihop två eller flera lokala viaatt nät
Detta medförnät. frånexterna persondator kan få möjlighetatt man en

nå fram till databaser i andra organisationers lokalaatt finnsDetnät.
inte längre några tekniska begränsningar för möjligheten via datanätatt
koppla olika datorsystem.samman

Systemen medger den överförda informationen kan lagrasatt om
användaren så önskar. Därefter kan användaren strukturera och
använda informationen kan utgöra personuppgifter på önskat sättsom
i sin persondator. Dessutom finns adresskataloger inbyggda i de flesta
nätverkstyper.

Ett överföra informationsätt blir allt vanligareannat att detnärsom
frågaär och relativt stabila inforrnationsmängder skickastora ärom att

datamedia, oftast CD-ROM-skivor se avsnitt 3.7, post.per

3.5.1 Nätverk

Genom använda s.k. modem ggqdulator/@;nodulator,att ett vars
uppgift är omvandla elektriska pulser till tonsignaler, kanatt det
vanliga telefonnätet användas för datakommunikation. Dataöverföring-

kan antingen ske via det vanliga telefonnätet, Datel, eller viaen ett
speciellt för dataöverföring,nät Datex. Ett för datakommuni-nätannat

ikation Datapak.är
Datorer kan kopplas i lokala datanät Local Area Networks,samman

LAN för överföring information dem emellan. Sådana datanät ökarav
kraftigt i antal. Trenden dessaär lokala kommer integrerasnätatt att
till persondatanät med tusentals användare i olika städer.enorma

Merparten Europas teleförvaltningar har införaav enats att ettom
integrerat digitalt telenät, Integrated Services Digital Network, ISDN.
ISDN, bygger på internationell standard, kan hantera kom-som en
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kommunikation data, ljud och bildbinerad för-övertext,av samma
bindelse i telefonnätet. kommer bli möjligtDet koppla inäven att att

ISDN-nätetpersondatorer på och använda lokaltnätet nätettsom
avståndet.oberoende av

Överföring3.5.2 textmeddelandenav

intensiv utveckling tekniker för överföringDet pågår en av nya av
Tidigare medier telegram har för-textmeddelanden. nästant.ex.som

svunnit helt.
överföringshastighetTelex har relativt låg och begränsad tecken-en

världsomfattandeändå grund sin spridninguppsättning, påär avmen
fortfarande mycket medium.använtett

traditionellTeletex, modern variant telex, kommer docken av
telex. utrustning i huvudsaktroligen på sikt Denersättaatt som

vanlig persondator med ord-används vid teletex iär sättstort etten
möjlighet till datakommunikation. Enoch textbehandlingsprogram och

0rd- ochbrev eller meddelande, skapas med hjälpt.ex. ett etttext, av
teletexutrustningen. Därefter skickastextbehandlingsprogrammet pâ

via i första hand Datexnätet tilltill önskad mottagare mottaga-texten
Överföringshastigheten för 50teletexutrustning. teletex är carens

vanlig telex.gånger högre medän
började användas generellt kommunika-Telefax på allvar att ettsom

förekomsten internationellationsmedel i början 1980-talet. Bl.a.av av
telefaxutrustningar, denstandarder, kompatibiliteten mellan olika

och möjligheten utnyttja det allmännarelativt låga kostnaden att
telefax.har lett till snabb spridning utnyttjandettelefonnätet aven av

medi praktiken alla företag och förvaltningar i Sverige nåsI dag kan
telefaxmeddelanden.

varithar det vanligaste utnyttja telefaxteknikenHittills sättet attatt
ansluten tillsända pappersdokument i speciell utrustningett en

omvandla det till elektronisk information och, itelefonnätet, en annan
få kopia dokumentet på För iutrustning, attut ett papper.en av

kostnadernadatorsammanhang ytterligare öka effektiviteten och minska
telefaxkort till börjat komma på marknaden.har s.k. datorer ut

Fördelarna dessa direkt från exempelvis persondatormed är att enman
skrivamed ordbehandlingsprogram, behöva utett utan att pappers-en

Ävenflera användare.kopia, kan skicka dokument till ellerett en
kan sedan läsamottagning dokument kan ske direkt i datorn. Manav

bildskärmen. finns datorprogram kandokumentet på Det som
textformat.telefaxinformation tillomvandla mottagen

innebär kan skapas med hjälp ord-Elektronisk att textpost avsom
till önskade via datanät däroch textbehandling skickas mottagare ett

utväxlasMeddelandena kanmeddelandet "brev". externtettmotsvarar
elektronisk utnyttjarinternt. brukare använder interneller De postsom

kan därigenom kommuni-befintliga terminaler och persondatorer och
Varje användare har sinmed varandra via dator.en gemensamcera

"elektroniska brevlåda" den datorn. Detpersonliga i gemensamma
finns möjlighet användarna kan deltaockså utvidga såatt systemet att

fördatakonferenser får "brevlåda"i att systemetgenom en gemensam
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kommuniceramöjligheteranvändarnaanvändare. Dettaflera attger
Elektronisk kan ocksåtid ochoberoendemed varandra postrum.av

avsnitt 3.9.kontorsinformationssystem l.sefunktion iingå ettsom en
elektronisktillfinns också tillgångnedanvideotex se post.l

samtidigtkan användarenelektroniskvarianterde flestaMed postav
harkontrolleratill fleraskicka mottagarenmottagare,text omsamma

de villarkiverai datornöversändadentagit del textertexten, manav
skivminne därdatornsden centrala"brevlåda" påha egenenspara,

läsa det in-kanomedelbartintelagras,inkomna texter om man
behörighetskod hindrarhameddelandet,kommande samt somen egen

elektroniskadel"brevlådan". Entillgång tillfå post-obehöriga att
också stödjaförsärskilda funktionerhar nämnts att grupp-system som

avsändarenkandatakonferenssystems.k.kommunikation. l dessa
till elektronisktinläggmeddelandeskrivet ettadressera ettett som

deltagare.kanflertali vilketkonferens,ellermöte ett varapersoner
ochPortaComSuperKOM,KOM,på sådana ärExempel system

finnsNetwork. Det ävenResearchAcademic andEuropeanEARN
koppla sigkanvilkaBBS,Board Systems,Bulletins.k. mot uppman

programfiler.eller hämtaerfarenhetsutbytedelta ifrågor,för ställaatt
under denkraftigtutvecklatsharelektroniskaDe postsystemen

sig idaganvänderföretag1980-talet och mångadelen avavsenare
standardiseringen harinternationellaelektronisk Denintern post.

elektroniskförlåta olikamöjlighetenoch postfortsatt systematt
antaletberäknasvarandra har ökat markant. Detmedkommunicera att

öka med 45kommeri Europa"brevlådor"elektroniska procentatt ca
datafiler,överföringTekniken tillåter i dag1993.fram till årår avper

deldatorer. Enmellan olikaoch bilderinkl. faxbrev äventexter,
kopplarandralokalt datanät,användas inomendastkan ettsystem

hela världen.omfattarmed varandra ochstordatorersamman
överföraförmetodInterchangeElectronic ärDataEDI, atten

Tillämpningenaffärsdokument mellan datorer.främstdokument, av
struktureradeochformaliseradeutbytsutmärks data ärEDI attav som

skerdatasystemenmellanEDI-standard, datautbytetenligt någon att
hanteringmanuellmellanliggandeautomatiskt och samt attutan

i olikaorganisationer ocholikaimellan datasystemskerdatautbytet
meddelandetfrån elektroniskavvikerdatamiljöer. EDI attpost genom

information. Dessutomstruktureradformaliserad ochinnehåller
fråntill skillnadmellan datasystemkommunikationEDIinnebär en

enskilda användare.mellankommunikationelektronisk ärpost ensom
bearbetningsbar idirektEDIöverförs medinformation ärDen som

datasystemen.
internatio-fick sittår,USA i 20har iMetoden överanvänts men

USA slogoch1986 då Västeuropagenombrott först årnella samman
EDIFACTkalladinternationell sådantillstandardersina två en

andAdministration, CommerceInterchange ForElectronic Data
detstandard har densanktionerat dennaSedan FNTransport. nu

förutom i USAstandard harUN/EDIFACT. Dennaofficiella namnet
Australien och Japan.vunnit stöd ioch Västeuropa ävennu

olikaliksom inominternationellaochnationellaInom organ,
arbeteintensivttillbakapågår sedan några årbranschföreningar, ett
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med EDI-standardisering olika slags handelsinformation. Blandav
driver EG och EFTAannat projekt, TEDISett Tradegemensamt

Electronic Data Interchange Systems, med uppgift koordinera ochatt
främja spridningen EDI. l Sverige har bilindustrin kommit längstav
med sitt EDI-projekt kallat ODETTE Organisation for Data Exchange
by Tele Transmission Europe, skapat standarder för in-som
formationsöverföring avseende leveransplanering, streckkodsmärkning,
fakturering ODETTE är till EDIFACT-standarden.etc. anpassat

Enligt vissa uppskattningar kommer EDI användas föratt en
väsentlig del Sveriges varutlöde år 1995. I vissa branscher kan detav
komma gälla för hälftenän varuflödet,att i bilindustrin,mer t.ex.av
medan det längre tid innan andra branscher nårtar så långt. Vissa
statliga myndigheter. tullen, och antal branscher,t.ex. ett stora t.ex.
bilindustrin, byggindustrin, transportbranschen och bankerna räknar
med snabb spridning för EDI. Det svenska s.k. tulldatasystemeten nya
TDS medger och importhandlingart.ex. att export- ochtas emot
behandlas med hjälp EDI. TDS hantera klarering import-,av avses av

och transitärenden debitering.export-, l slutet 1990-taletsamt av
beräknas EDI ha nått mycket bred användning. Huvuddelenen av
penningflödet i Sverige beräknas då ske med EDI. Vidare räknart.ex.
tullen med 80 alla tullärenden skeratt med hjälpprocent EDI årav av
1995. Se vidare i maj 1990 utgiven EDI för miljoneren rapport,
TELDOK Rapport 56, 1990.nr

Videotex beteckningenär på informations- och kommunikations-ett
för spridning och viss grafisksystem information.text Användar-av

utrustningen består vanligen speciella videotexterminaler medav
modem. Det dockär möjligtäven använda vissa TV-apparateratt som
monitorer. Också persondatorer kan utnyttjas under förutsättning deatt
kompletteras med för datakommunikation.program

Televerket sköter det svenska videotexnätet till vilket antalett
företag har anslutit sina datorer så deras databaser blivit åtkomligaatt
för användaren videotex. De företag anslutit sig förav som ansvarar
den information och de specialtjänster erbjuds videotex,som genom
medan televerket för kommunikation och service. Sökteknikensvarar

enkelär och för alla databaser i videotex. Man väljer frångemensam
och bläddrar fram bilder. Informationen nämligenär lagradmenyer

bildvis och inte sammanhängande De anslutnasom textmassa.en
företagen kan detgöra möjligt för kunderna sköta sina affärer direktatt
från videotexterminaler i hemmen. Avgränsade kan skapaävengrupper
slutna informationstjänster bara tillgängligaär för densom egna
kretsen i videotex. I videotex finns också tillgång till olika elektroniska
tjänster såsom telex, telefax, elektronisk och personsökningpost
Minicall. Användaren betalar mindre abonnemangs- och trafik-en
avgift till televerkets videotextjånst och särskilda bildavgifter till de
företag eller institutioner gjort bilderna. Televerket sköter docksom
all debitering.

Databaser anslutna till det svenska videotexsystemet omfattar bl.a.
ekonomi och börsinformation, reseinformation, statistik, kreditupp-
lysningar, information från offentliga register bl.a. bilregistret och
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fastighetsregistret, tidtabeller, valutakurser, telefonkatalog samt
Spelinformation.

3.5.3 Mobila för meddelandeöverföringsystem

Mobitex, för mobil data- textöverföring,är och harett systemsom
funnits i Sverige sedan år 1986. Mobitexnätet, sköts Televerketsom av
Radio, består antal basradiostationer kommunicerar medettav som
mobila terminaler. Textmeddelanden kan sändas mellan användare som

textfunktion sinahar på terminaler. Meddelanden kan högstpåvara
varför512 tecken, längre måste skickas uppdelade mångatexter som

korta. Systemet uppgift huruvida meddelanden har kommit framger
eller inte. för finns möjlighet förInom vissävensystemetramen

talöverföring.kompletterande Om för tillfället inte kan ta emotman
meddelanden, kan dessa lagras i "brevlåda". Mobitex används idagen
bl.a. för kommunikation mellan polisbilar befintligaoch datorsystem,
sjukhus och ambulanser, budservicevid och i övrigt inom transport-
sektorn.

Möjligheten lagra personuppgifter i de olika personsökarsystematt
finns svenska marknaden relativtpå den så länge begränsadär änsom

och de uppgifter förekommer oftast mindre känsligär art,som av
huvudsakligen och telefonnummer. detta förtjänar dockTrotsnamn
några nämnas.systemen attav

driftEtt rikstäckande personsökningssystem, MBS, har varit i i drygt
litentio år. MBS-mottagaren avancerad FM-mottagareär auto-en som

matiskt ställer in sig på FM-sändare. har bl.a. minnesfunktionDenrätt
för lagring flera sökningar. Då någon ringer MBS gårav upp en
sökningen från telefonen till MBS-växel, sänder sökningenen som
vidare till SignalenFM-nâten. når MBS-mottagaren, som avger en
ljudsignal teckenfönster telefon-och i sitt visar den uppringandes

Det inte bara den sökandes telefonnummer kan sändasärnummer. som
till MBS-mottagare kodnummer. möjligtDet nåäven ärutan atten
flera samtidigt enda söknummer. MBS ärmottagare ettgenom
Sveriges enda rikstäckande för personsökning. Televerketsystem
Radio har byggt MBS-systemet för funktion ochoch dessupp svarar
underhåll.

År 1985 startade med tonsignalering för regionalaett system mera
behov, Minicall. Systemet landsomfattande och täcker Sverigesär

och industricentra. I april 1988 kompletterades Minicall medtätorter
möjlighet textmeddelanden.sändaatt

Minicall till fyra olikaTon personsökareär en som avger upp
tonsignaler, någon ringer till den från vanlig telefon. Varjenär en
tonsignal aktiveras telefonnummer och har iett egetgenom egen,en
förväg överenskommen betydelse. En signalerna kan kopplas tillav
den "textbrevlåda" finns i Minicall-systemet. signal kanEnsom annan
kopplas till "röstbrevládan" i mobiltelefonsystemet NMT.

Minicall personsökare textmeddelanden påText är tar emoten som
till 400 tecken. Meddelandet fram i teckenfönster. Ut-tas ettupp

sändning meddelanden frånkan ske persondator medt.ex.av en
modem, från terminal ansluten till företagsdator frånelleren en en
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videotexterminal. Minicall Text kan också användas för tonsökning och
kan då sammankopplas med Mobilsvar. Varje gång meddelandeett
lämnas i Mobilsvar personsökaren signal. Mottagaren kanavger en
lagra flera meddelanden samtidigt.

De har Minicall personsökare, för eller kan äventon text,som en
abonnera på "brevlåda" för lagring textmeddelanden. Ien egen av
sådant fall lagras alla utsända meddelanden i under 72 timmarsystemet
och förses med löpnummer. Ett meddelande kan sedan hämtasett ur
"brevlådan", "textbrevláda",är och återutsändas. För kunnaattsom en
hämta meddelanden krävs tillgång till terminal eller persondatoren
e.d. Vid hämtning meddelande lösenord, bestäms denav anges som av

har meddelandetsmottagaren, mottagarens samtsom nummer nummer.
Det går också hämta bara det sist inkomna meddelandet. Med-att
delandet visas sedan i sin helhet på bildskärmen tillsammans med
tidpunkt för utsändning. "Brevlådan" kan användas för lagringäven av
textmeddelanden baraäven har En tonsök-tonmottagare.om man en
ning sker textmeddelandenär har in i Minicall-systemet ochett matats
lagrats i "brevlådan". Innehavaren kan sedan hämtamottagarenav
meddelandet "brevlådan". Inmatning och hämtning textmed-ur av
delanden adresserade tillär sker sätttonmottagaresom en samma

vid vanliga textsökningar.som

TeleGuide3.5.4

Under år 1992 inledde Televerket i samarbete med andra verksam-en
het hade till mål sprida s.k. TeleGuide-terminaler till landetsattsom
telefonabonnenter. Förebild det franska MiniTel-systemet. Medvar
hjälp TeleGuide-terminal, ansluten till videotexnätet,ärav en som
skulle användaren till början dels kunna få viss lokal informationen
exempelvis upplysning kommunala öppettider, traffiktider, lokalaom

viss miljöinformation utföraetc., kunna vissa bank-evenemang,
tjänster, beställningar vissagöra bl.a. matbeställningar inomav varor
den kommunala hemtjänstens delsram, kunna få del den in-av
formation finns tillgänglig i det allmänna videotexnätet. Avsiktensom

successivt bygga till omfatta flera användnings-att ut systemet attvar
områden, bostadsinformation med byggplaner, taxeinformation,t.ex.
biblioteksservice, platsannonser, konsumentrådgivning kommuna-samt

beslut och handlingar. De olika elektroniska tjänster finnsdetsom
tillgång till i videotex, telex, telefax och elektronisk ärt.ex. post,
också tillgängliga för dem hyr TeleGuide-terminal. Förutomatt som en

månatlig hyreskostnad för terminal och avgiften för telenätsan-en en
vändningen, tillkommer särskild användaravgift minut. Denen per som
hyr terminal får, förutom själva terminalen, s.k. "Smartäven etten
Card" avsnitt 3.9.2.se Detta kort personligt och försettär medsom

särskild identifikationskod måste användas då loggar in ien man
För kunna utnyttja TeleGuide-terminal krävssystemet. att atten man

har loggat in med hjälp sitt personliga kort.av
På grund för liten anslutning till TeleGuide, beslöts i februariav

1993 aweckla TeleGuide-projektet.att
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Databaser3.6

ekonomi, teknik, fysik,ämnesområden:för de flestafinnsDatabaser
juridik,humaniora,samhällsvetenskap,medicin, miljö,kemi,

olika material såsominnehåller mångadagsnyheter De typeretc. av
grafiskastatistiska sifferserier,litteraturreferenser,tidskriftsartiklar,

regelbundet, i vissauppdaterasi databasernaMaterialetbilder m.m.
dagligen.fall

blivit alltmerdatabaser harolika slagstäcksområdenDe avsom
varit frågahuvudsakligendet dockHittills haromfattande. om

tillbaka finnsSedan tidtextinformation.olika slagsmeddatabaser en
BilddatabasenSverige.bilddatabas iomfattandeemellertid även en

följande.i detbeskrivs närmare
databasvärdar.s.k.tillhandahållsdatabaserpublikaflestaDe av

till antal data-eller harserviceföretag rättenäger ettDessa är som
ochdatabaserbara ellerdriverdatabasvärdarVissabaser. ett paren

värdar kan hainnehåll. Andradatabasensframställtofta självahar då
krävstill databasernafå tillgångdatabaser. Förhundratals olika att

tillabonnemangi formanvändarabonnemangnormalt ett separatav
sökavgift debiterasfalli de flestadetta kommervärd. Tillvarje en som

materialhurrelation tilloch/eller står iuppkopplad tidminut stortper
behövsutrustningdatabasen. Den ärfrånanvändaren ut entar som

tillkommunikationsprogrampersondator,terminal eller anpassatett
modem.datorn ettsamt

använda vissi databas måsteinformationennåFör enatt manen
i allmänhetsökspråketsökspråk. Eftersomuppsättning kommandon, ett

olika sökspråk påmångafinns detdatabasvärdenstillknutetär system
marknaden.

ökat. Dettas.k. "gateways"användningentid harPå avsenare
därifråndatabasvärd ochkopplar siginnebär motatt enuppman

dessadatabaserna hoskan söka iandra värdar ochvidare tillkopplas
värden. Påuppkoppladeden förstsökspråk gäller hosmed somsamma

härpåexempelanvändarabonnemang. Ett ärendastkrävsså vis ett
InfoTorg.ABsDAFA Data

i tvåinnehåll indelashänsyn till sittkan medpublika databasernaDe
Källdatabaserreferensdatabaser.källdatabaser ochhuvudgrupper,
överföras tillkani sin helhetinformation direkt ochbestår somav

referenserReferensdatabaserdatorutrustning.lokalaanvändarens ger
material.sökingångar tilleller annat

hos denvanligeninformation sker i databaserLagring somav
i lokalacentrala datorer,kan ske iuppgifterna. Lagringensamlar in

iLagring kan skepersondator.slutanvändareseller idatorer en
löstagbaraocksådatorertill dessaanslutnaminnen typer menav

kortoptiskaavsnitt 3.7,CD-ROM-skivor sedisketter,media såsom
eller liknande.videokassetteravsnitt 3.7,se

bilddatabas i Sverige. DetfinnstidigareSom nämnts stornumera en
omfattandei Kiruna harBildbanken ABPostenär startat ettsom

muséer,bildbyråer,tillhandahållsbildarkiv. Bildernadigitalt av
bilder.för marknaden intressantainneharfotografer och andra som

uppgifter motiv,bilderna lagras digitaltmed ävenTillsammans om
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fotograf, bildbyrå andra sökbegreppEnligtsamt avtal med bild-
leverantörema skall de bilder levereras till bolaget utgöra s.k.som
kommersiella bilder, d.v.s. bilder dokumentera områdenattsom avser
i samhället och försäljs för reklam, publiceringsom iarmonser,
tidningar Nyhetsbilder inte ingåetc. i bilddatabasen. En kategoriavses
bilder Ävenkan ingå är porträttbilder fysiskasom påav personer.
andra bilder kan avbildade. Den vill söka ipersoner vara som
bilddatabasen ringer medelst datorns modem denna och etablerarupp
kontakt. Med hjälp särskild kan användaren specificeraav en meny
vilken bild han önskar. Det finnstyp nämnts olikaav som som ovan
sökbegrepp inlagrade med varje bild. Ett sökbegrepp kan t.ex. vara en
specifik bildbyrå eller fotograf. Ett kan begrepp djur,annat vara som

människa, ålder Vid varje tillfälle fårnatur, användaren uppgiftosv.
hur många bilder det finns uppfyller villkoren. Han eller honom som

får samtidigt 12 s.k. påsiktsbilder på sin datorskärm. För varjeupp
bild bildnummer, klassificeringskod, lagringsdatum,ett fotografanges
enligt 2 § lagen 1960:730 till fotografiskrätt bild, svan/vit färgom -

bildrestriktioner. Dessa påsiktsbildersamt tillräckligär god kvalitetav
för användaren skall kunna bildenatt avgöra intressant.är Detom tar
mindre sekundän överföra sådan bild från databasenatt tillen en
skärmen. Det möjligtär "bläddra" igenom bilderna, förstoraatt
intressanta bilder, låta intressanta bilder bli kvar på skärmen eller lagra
dem lokalt i sin dator. När användaren har bestämt sig för de bilder

önskas skickar han eller hon beställning till Posten Bildbankensom en
AB via Bilden kan sändas direkt till användarens dator medelstmenyn.
telenätet eller också vidarebefordras beställningen till fotografen eller
bildbyrån i sin kan skicka kopia bilden medtur ellersom en postav

Postensätt. Bildbanken AB räknar medannat år 1994 ha mellanatt
fyra och fem miljoner bilder lagrade i sin bilddatabas.

En utveckling databehandlingen den s.k. client/serverteknikenärav
innebär informationen bearbetas både iatt central datorsom en

servern och i persondatorn klienten. Servern kan skötat.ex.
sökning i databaser medan persondatorn klientenstora sköter
sammanställningen och presentationen. Informationen i client/-ett

lagras i databaser i datorerna. Olika delarserversystem databasav en
kan finnas i olika datorer. Det också möjligtär viss informationatt

användare behöver finns i dator hos organisation.som en en en annan
Användaren ofta inte informationen finns lagrad, baravet hanvar att
kan dennå från sin persondator. Han kan själv göra egna samman-
ställningar kan tjäna helt ändamål detänett annatsom som ursprung-
ligen gällde för databaserna. En sådan sammanställning kan existera
under kort tid, nämligen tills presentation resultatet har gjorts.en av
Men den kan också finnas till under längre tid för upprepaden
bearbetning och användning.

Client/servertekniken tillämpas endast i begränsadännu omfattning
i Sverige. Tekniken kan dock beräknas i allmänt bruk inom bådevara
den offentliga och privata sektorn under hälften 1990-talet.senare av

Dataförmedling företeelseär har blivit allt vanligare meden som
ökande möjlighet till kommunikation. Med dataförmedling attavses
någon bygger databaser och förmedlar information dessa påupp ur
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finns det publika databasergrunder. Som tidigareaffärsmässiga nämnts
utvecklingsäljer information olika slag. Denvarifrån somnyaman av

databasvärdarväxande skara privataskönjaskan är somavennu
förädlar lagrarbransch och aktivt söker, ochsig på vissinriktar en

gälla informationsedan tillhandahålls. Det kaninformation t.ex.som
företag tillhanda-förmedlingföretag. En är etttyp attannan avom

införadär användarna själva kandatabasutrymmehåller annonser.

lagringsmediaOptiska3.7

informationstekno-inom detsärskilt börutveckling nämnasEn som
optiska lagringstekniken,utvecklingen denområdetlogiska är enav

hastighet. Medtilltagandebreder sig medteknik ut ensom nu
snabbpersondatoranvändare fåtthardenna tekniktillkomsten enav

informationsmängder alla slag.till mycketbillig tillgångoch stora av
sannolikhetmed allde årenCD-ROM-tekniken kommer inom närmaste

informationsspridning.revolutionera allatt
lagringsteknikenljus, ochanvändninglagring baserasOptisk av

videoskivan intro-ursprungliga optiskadenbiproduktär somaven
redovisning den1970-talet. EnPhilips under närmareducerades avav

1987:74 Optiskbetänkandet SOUbl.a. lämnats itekniken haroptiska
67 ff.övervakningelektronisk s.-

marknaden:lagringsmedia páslags optiskahuvudsakfinns iDet tre
ochWMRA/RWM-skivor.WORM-skivorCD-ROM-skivor,

1983Disc lanserades ârCD-skivan CompactKompaktskivan eller
CD-skivanefterföljare till LP-skivan.högkvalitativ rymmersom en

kvalitet.mycket högstereoljuddigitalt av
QnlyQisc I{eadQompactdatamedium, CD-ROMrenodlatEtt

användasSkivan kanmarknaden är 1985.introducerades päMemory
användasmöjligheter kanljud, vilka allabild ochlagraför tretext,att

i diameter och 1,212CD-ROM-skiva,enda ärsamtidigt. En cmsom
megabytes,550kapacitetanvändbar äntjock, har merenmm

motsvarandeA4-sidor 1000 fullskrivnamotsvarande 270 tonca
bildformdokumentsidor isvartvitamusik, 10 00075 minuterpapper,

standardiseradvideobilder i färg. CD-ROMdigitala äreller 0001 nu
svensk standard.ocksåvärlden. Deni hela ärnästan numera

CD-ROM-skiva,söka och läsa pågär snabbtDet att men manen
informationframTiden fåinformation på skivan.skrivakan inte att

läsasekund. Förmellan 0,4 och 1varieraråtkomsttiden att av
särskild CD-ROM-detCD-ROM-skiva krävspåinformationen enen

persondator.anslutas tillkanspelare med laser, ensom
sökprogrammed hjälpinformationen skerSökningen ett somavav

Till varjeskiva används.vissi datorn så längelagrastemporärt en
antingenkanoch dettasådant sökprogramhörCD-ROM-skiva ett

följer med skivan.eller diskett,skivan självfinnas lagrat på somen
SökningenCD-ROM-skivor.för olikaolikakanSökprogrammen vara

fritextsökning elleroch kanmed hjälp sökmenyersker oftast varaav
Åtkomsten normalt viaalltsåtill lagrad data skerstrukturerad sökning.

finns ingadetta sökprogramVid sidaninkluderadviss avprogramvara.
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generella tekniska hinder för med hjälp andraatt ellersystemav
söka och läsa bland lagrad data. Möjligheternaprogram genomföraatt

detta beror helt och hållet på hur lagrad data skyddade.är Det fulltär
praktiskt genomförbart ha krypterade CD-ROM-skivoratt och i dag
förekommer både okrypterade och krypterade skivor.

Möjligheterna överföra data från CD-ROM-skivoratt till andra
lagringsmedia dessaär även beroende hur uppgifterna skyddadeärav
och eventuellt sådan Överföring understöds från rutiner iom en
medföljande I sin enklaste form sker överföringprogramvara. genom
kopiering filer från CD-ROM-skivan till lagringsmedia. Dessaav annat
filer kan ibland direkt låsbara i s.k. ASCII-kod, detta ärvara men

undantag regel.änsnarare
CD-ROM har visat sig idealiskt medium för termbanker,ettvara

ordböcker och andra faktaverk. Användarens fördelartyper liggerav
främst i det går snabbare och enklare sökaatt på CD-ROM-att en
skiva, sådan skiva kan oerhörd mängd dataatt och deten rymma atten

behändigt formatär till relativt lågt pris. Säkerhetenett vid läsningett
från CD-ROM-skiva ocksåär mycket hög. Det ocksåären mer
ekonomiskt fördelaktigt använda sig informationen på CD-att av en
ROM-skiva söka iän databas endast nås via telenätetatt ochen som

det dyrt sökaär i on-line. CD-ROM-skivor har betydligtatt ävensom
längre hållbarhet disketter ochän hårddiskar och är slitstark-avsevärt
are.

Det har visat sig mycket billigare och enklare spridavara att stora
informationsmängder lagrade CD-ROM-skiva påän Försätt.annat
det första detär enkelt och billigt skriva in informationen påatt
skivan. Skillnaden inskrivning på magnetskiva eller bandmot oftaär
betydande. Med hjälp slags bildinläsare, s.k. det iärav en scanner,
dag möjligt på snabbt och förhållandevis enkeltatt läsa inett sätt stora

på bl.a. optiska lagringsmedia. Dettatextmassor lättgör ochatt man
billigt kan komma med skivor ofta, gång i veckan. Tillverk-ut t.ex. en
ningskostnaden för CD-ROM-skiva uppgår för närvarande tillen
mellan 10 och kr.15 För det andra skivan litenär och lätt och därför
billig distribuera. För det tredje krävs ingaatt och dyrbarastora
datorer för läsa CD-ROM-skiva. Den kan,att tidigare haren som
nämnts, läsas via särskild CD-ROM-spelare kan anslutas tillen som en
persondator.

CD-ROM-tekniken har alltså givit persondatoranvändare snabben
och billig tillgång till mycket informationsmängder alla slag.stora av
Mediet lämpar sig särskilt för informationsmängder statiskstora av
karaktär dessutom skall distribueras till mångasom mottagare.
Produktion CD-ROM-skivor sker med hjälp särskild teknikav av som
kräver kunskap och utrustning. I Sverige finns det för närvarande två
företag tillverkar CD-ROM-skivor.som

Utbudet CD-ROM-skivor och CD-ROM-spelare har också ökatav
samtidigt priserna på dessa har börjat sjunka på markantsom sätt.ett

Det fanns år 1985 endast några CD-ROM-spelare i världen.tusen
År 1987 hade siffran stigit till omkring 100 000, huvudsakligen i USA.
Enligt beräkning antalet sådana i världen åren apparatervar tre senare

halv miljon. Antalet CD-ROM-spelare i Sverige uppskattas ârca en
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till 800. Enligt bedömning uppgick antalet1987 ha uppgått ca en
30 000. Priset CD-spelare i landet år 1992 till påsådana närmare

och det finns förROM-spelare har i halverats på något årsättstort
frånCD-ROM-spelare på marknaden kostar 2 000 kr.närvarande som

sjunka ytterligare. finns också såvälPriset beräknas Det numera
CD-ROM-spelare marknaden. vidareportabla på Detstationära ärsom

ochansluta CD-ROM-spelare till lokalt nätverkmöjligt ettatt en
tillgänglig för flera användare.dendärigenom göra

massdistribution mycketCD-ROM-tekniken innebär storaatt av
CD-ROM-skivor finns i dag bl.a. manualer,datamängder kan ske. På

företagsinformationsdatabaser,instruktionsböcker, reservdelskataloger,
uppslagsverk,geografiska informationsdatabaser,telefonkataloger,

biblioteksinformationmedicinsk information,juridisk och samt
fördubblatsUtgivningen CD-ROM-titlar haroch lexika.ordböcker av

1987.varje sedan årår
för allmänt brukutgivningen CD-ROM-skivorSamtidigt som av

fram förvanligare företag skivorblir det också alltökar att tar egna
marknaden för CD-bedömer allmänt deninternt bruk. Man att stora

specialframtagna skivor för användningligger inom områdetROM just
frågamyndigheter. kanföretag, organisationer och Detinom Lex. vara

material för intemutbildning ochdokumentation,olika slagsom
instruktionsprogram.

vanligvisa sig bli mycketCD-ROM kan i framtiden även en
deRedan i dag har vissadistributionsforrn för datorprogram. av

distribuera samtliga sinasaluför datorprogram börjatföretag attsom
enda sådan skivadokumentation CD-ROM-skiva. Enmed påprogram

skivorna gratis.Oftast distribuerastusentals olikakan program.rymma
särskiltdock låsta medCD-ROM-skivan ärProgrammen ett

vill använda sig något datorprogrammenkodsystem. Om någon avav
fåprogramvaruföretaget och detskivan denne kontaktapå måste av en

möjligt använda det önskadesärskild "nyckel" detgör attsom
programmet.

ha börjat med lagring in-område inom vilketEtt nytt avman synes
typografi. finns CD-formation CD-ROM-skivor datorstödd Detpå är

ROM-skivor med bl.a. stilförråd och bildmaterial.
antal CD-internationella marknaden finns relativtPå den stortett

och i vissa fall kan innehålla uppgifterROM-skivor omsom var en
miljontals och företag.personer

Sverigeolika CD-ROM-skivor beräknas ha framställts iMer 100än
användas iCD-ROM-tekniken hittills kommitunder 1992. Hur att

kan belysas med följande exempel.Sverige
kommersiella M-skivan, TERMDOK,första svenska CD-RCDen

Tekniska nomenklatur-Walters Lexikon i samarbete medutgavs av
medför fyra sedan och innehöll 25 000 tekniskacentralen år termerca

tyska ochdefinitioner och 100 000 översättningar till bl.a. engelska,
uppdatering skivan skedde år 1989 och dennafranska. En nyaav

ochinnehåller 000 med begreppsförklaringarversion 350 termer
översättningar.

CD-ROM-skiva.Esselte Focus 17 band år 1989 påutgavs
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År 1990 CD-ROM-skiva innehåller 21 ordböckerutgavs påen som
12 olika språk med 5 miljoneröver uppslagsord.

SAABs Flygdivision har tagit fram CD-ROM-skivaen som
innehåller hela reservdelskatalogen för sitt civilflygplan SAAB 340.
Avsikten flygplanetsär samtliga manualer 40 000 papperssidoratt av
vilka 75 byts årligen skall distribueras på CD-ROM,procent ut en

kommer uppdateras fyra gånger året.attsom om
Rikspolisstyrelsen har låtit framställa CD-ROM-skivaen som

innehåller sådan information förstöd beslutsfattandeutgörasom anses
inom polisväsendet. På CD-ROM-skivan, benämnd Svenskt Polis-
lexikon SPL, finns bl.a. vissa lagar och förordningar harsom
betydelse för polisens arbete, Rikspolisstyrelsens råd och anvisningar,
Riksáklagarens cirkulär och vissa Riksdagens ombudsmäns ochav

ÄvenJustitiekanslerns beslut. visst katalogmaterial t.ex. post-som
nummerkatalogen finns med. Avsikten skivan skallär uppdaterasatt

gång kvartal. Projektet har inletts med CD-ROM-läsare haratten per
placerats hos antal polisdistrikt och hos Rikspolisstyrelsen. Utanförett
polisväsendet har CD-ROM-läsare placerats hos Riksdagensäven
ombudsmän, Justitiekanslern och Riksáklagaren.

Bibliotekstjänst AB har sedan juli 1990 sig CD-ROM-använt av
teknik för sprida information sina centrala databaser tillatt ur
folkbiblioteken. Bibliotekstjänsts bibliografiska databas omfattar 1,2
miljoner titlar på böcker, tidningar, tidskrifter, skivor, kassettband och
videoband. Varje år tillkommer 70 000 titlar. Bibliotekstjänstca nya

Östrahar delat in landet i regioner, Södra regionen, regionen ochtre
Väst/ regionen.Norra För varje region produceras CD-ROM-skiva,en
benämnd CD-KAT, alla titlar finns på de anslutnaupptarsom som
biblioteken inom region. Sökprogrammet i CD-ROM-utrust-resp.
ningarna utformatär så användare antingen kan återfinnaatt en
samtliga boktitlar finns på de anslutna biblioteken i den aktuellasom
regionen eller endast dem finns i bibliotekssystemet för densom
kommun i vilket det aktuella biblioteket beläget. Detär möjligtär även

därutöver begränsa sökmöjligheten till endast omfatta denatt att
biblioteksfilial där just befinner sig. CD-KAT-skivan förnyas femman
gånger år och tillställs då de bibliotekslokaler har CD-ROM-per som
utrustning. Namn och adressuppgifter för de anslutna bibliotekens
låntagare närmare miljonertvå registreraspersoner Biblioteks-av
tjänst särskildpå CD-ROM-skiva, CDL, med uppdaterings-en samma
frekvens CD-KAT. Skivan innehåller uppgifter låntagarnassom om

adresser och låntagamummer. På skivan finnsnamn, personnummer,
vissa biblioteksstatistiskaäven uppgifter, vilka intedock anknutnaär

till identifierbara låntagare. Uppgifter lånade böcker finns enligtom
uppgift inte på skivan.

Upplysningscentralen UC har framställt CD-ROM-skiva meden
information hundratusentals företag. För och dessavart ettom av
företag finns sjuttiotal olika uppgifter daterar sig år tillbakaett tresom
i tiden. Till den information finns hör exempelvis omsättning ochsom
nyckeltal. Sökning kan ske företagsnamnpå eller organisationsnamn.
Det går också söka på telefonnummer. Med hjälpatt av program som
sänds med det bl.a. möjligtär skriva etiketter.att ut
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företag,Två Scandinavian PC Systems ochAB PCD-Consult AB,
har på sin CD-ROM-skiva det allmänna företagsregistretgett utvar
BASUN, dvs. SCBs register 390 000över svenska företag,ca
organisationer och myndigheter i Sverige. Namn och adresser kan
sökas dessa skivor efter olikapå urvalskriterier och skrivas bl.a.ut
etiketter, listor och kort. Båda versionerna uppdateras regelbundet. Det

skiljer dem sökprogrammet.åt ärsom
Slutligen denkan kompletta svenska telefonkatalogennämnas att

troligen kommerinom kort på CD-ROM-skiva.att utges en
Ett optiskt datalagringsmedium de s.k. WORM—skivomautgörannat

write QnceÅead Many. Användaren kan skriva data endast gången
varje fysisk plats på skivan.på Det går alltså inte radera eller ändraatt

informationden gång skrivits dit. Däremot går det läsa denattsom en
obegränsat antal gånger. WORM-skivan därför väl lämpad förärett

dokumentlagring och säkerhetskopiering kräver lagrings-stortsom
säkerhet och kontinuerlig uppdatering. WORM-teknikenutrymme,

återfinns ofta i kontorsinformations- och arkivsystem hos många stora
organisationer. Lagringskapaciteten 10 000 500 000 sidormotsvarar -

beroende WORM-skivans format.påtext
Skatteförvaltningen i Stockholms län har försökpå börjat lagraatt

deklarationsblanketter på WORM-skivor. Med hjälp s.k.av scanner
läses deklarationsblanketterna in elektroniska bilder på dessasom
skivor. Taxerings-tjänstemännen kan sedan via terminal söka ochen
granska valfritt ärende, bunta och markera ärenden försortera, senare
behandling. behövaUtan använda sig eller kopierings-att av papper
maskin kan deklarationsgranskare sköta skriftväxling med denen
skattskyldige, kommentarer och anteckningar under granskningen,göra

undan" handlingar för"lägga bearbetning och skriva ärendenutsenare
på skrivare eller telefax.

En tredje variant optisk skiva den raderbara Rewriteableärav
skivan ibland benämnd WMRA write Many Bead Always eller WRM
write l2ead Many. Detta magneto-optisk MO skiva därär en
magnetfältens förmåga ändra laserljusets polariseringsriktningatt utnyt-
tjas. På dessa skivor kan den information skrivits ingång tassom en
bort och utnyttjas för skriva information.in kanDenutrymmet att ny

jämföras med ordinärt magnetiskt lagringsmediumnärmast såsomett
hårddisk, dock med mångdubbel kapacitet.en
En variant optiskt lagringsmedium optiskas.k. kort,ärny av

Optical Cards. Detta kort inte normaltär är större än ettsom
kreditkort har minnesutrymme två megabytes,ettmen som om
motsvarande tusental A4-sidor med Kortet främstärett text. avsett att
användas ID-kort, för manualer och inom utbildning. Optiska kortsom

försökanvänds på inom Västerbottens och Uppsala läns landsting där
antal patienter får sina sjukjournaler inlagda sådana kort.påett

Här skall också den generationen CD-skivor,nämnas senaste av
CD-I Compact Disc Interactive. CD-I teknik för lagraär atten
digital video CD-skiva.på CD-I kan, liksom CD-ROM, hanteraen
både bild ljudoch dessutom rörliga bilder film.och CD-I-text, men
spelaren behöver dock inte anslutas till dator kan kopplasävenutanen

vanlig TV eller förstärkare. CD-I lanseras främst förmotupp en
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hemmabruk med titlar inom musikvideos, spel, turistinformationsport,
kan inomDen användas utbildning,även inom industrint.ex.m.m.

och skolan. Pâ sikt kan CD-I-skivan därför kanske komma bliatt en
konkurrent till videokassetter.

Utvecklingsarbete pågår också beträffande den s.k. CD-ROM/XA-
skivan.XA här för Extendedstår Architecture. skivaDenna är en
utveckling CD-ROM-skivan och brygga mellan CD-ROMutgörav en
och CD-I. CD-ROM/XA det möjligt spela timmar17 ljudgör att mot
75 minuter det normala för vanlig CD-ROM-skiva.är Påsom en en
CD-ROM/XA-skiva det också möjligt kombineraär data, ljud,att
grafik och rörliga bilder. Den fortsatta utvecklingen detta mediumav
kommer därför få betydelse för den s.k. multimediateknikenatt stor

avsnitt 3.8.se
Att lagra bilder CD-ROM har hittills varit relativt dyrt och

förbehållet professionella användare såsom tidningar, reklam- och
fotobyråer. Under hösten 1992 introducerades emellertid ett nytt

kallat i Sverige.Photo CD, Detta resultatetärsystem, system, som av
samarbetsprojekt mellan Kodak och Philips, den normaleävenett ger

datoranvändaren möjlighet arbeta fotografiskamed bilder på heltatten
andra villkor tidigare. förhållandevisKostnaden liten, kvalitetenän är
hög och behovet lagringsutrymme i datorn mindre tidigare.änav
Systemet enkelt för användaren. Denne kan bilderna påär ta samma

tidigare, med smâbildskamera. Filmen lämnas vanligtsätt påt.ex.som
till framkallning och kopiering, beställer Photosätt ävenmen man en

CD-skiva. Med hjälp s.k. filmscarmer filmenläses in tillav en
elektroniska bilder Photo CD-skivan. varjepä Pâ sådan skiva ryms ca
100 bilder, dvs fyra 24-bilders eller 36-bildersrullar. Med CD-tre
skivan följer numrerad karta med de överförda bilderna i mini-en
format. Kostnaden för fâ rulle film Överförd till Photo CD-att en en
skiva uppgår f.n. till 250 kr. priset ingår framkallningI då ävenca.

uppsättningoch papperskopior. Photo CD-skivaEn går atten
framställa från såväl diafilm negativ film, färg eller svartvit. Medsom
hjälp särskild CD-spelare kan sedan bilderna antingen visas påav en

vanlig överförasTV eller till dator och visas dess skärm.på Denen en
digitala bildinformationen går också använda föri dator vidareatt en
behandling, för Desktop Publishing se avsnitt 3.4.1. Priset fört.ex.

sådan särskild förCD-spelare bilder uppgår f.n. till 3 500 kr.en ca

Multimedia3.8

Uttrycket multimedia började användas redan 1960-taletatt som
beteckning för i reklamkampanjer använde sig olika slagsatt man av
media tidningar, radio och för föraTV sitt budskap. I dag haratt ut
multimedia blivit samlingsnamn för antal olika tillämpningarett ett

har det information olika media,gemensamt att typer t.ex.som av av
ljud, bild, film, grafik och data, hanteras datorsystemtext, av samma
och samlat. De i dag huvudsakligen användspresenteras system som
inom multimediaomrâdet interaktivas.k. videosystem, vilka byggerär
på blandning videoteknik och datateknik.en av
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och områden och kanMultimedia berör många olika ämnen
företagsbruk. Exempelkonsumentbruk och påanvändas för både an-

främstdatorstödd presentation och utbildning. Ivändningsområden är
multimedia-omfattning i Sverige användsockså i vissUSA men

till de anställda.företag för förmedla yrkeskunskapertekniken attav
effektiv och flexibelsådan utbildning änMotiven ärär att meraen

blir ocksåutbildning. Utbildningskostnadernatraditionell lärarledd
dator ochvideo lärarenMed interaktivlägre. ersätts enav en

pedagogisktmycketsådan utbildning kanvideobandspelare. En vara
anställdes. En in-medverkan denoch skeupplagd änutan annan
och textfunktionermedan olika bild-vägleder eleven.struktionsröst

blandas.
underhållning.musik,användningsområden för multimedia ärAndra

olika slags tjänster.kataloger ochförlagsverksamhet.uppslagsverk,
användningredan kommit tilldär multimediaExempel sammanhangpå

järnvägsstationeninformationsanordningar flygplatser,olika slagsar
sådanamultimediakunder med hjälpframtiden kanIetc. genomav

viss eller tjänst.information de önskarallanordningar varaom enges
kundenmultimedia och låtaanvända sigkan kommaResebyråer att av

presumtiva resmål. Mäklareinformationocholika bilder annan omse
interiörbilder på olikaexterior- ochvisa detaljeradesitt kontorkan på

"möblera" sittredan i affärenmöbler kanhusobjekt. Köpare t.ex.av
kan ocksåOffentliga myndighetermultimedia.hjälphem med av

lättförståeligtbilligt och sättmultimedia för påsiganvända att ettav
i vissredan i dagSå skerinformation till medborgarna.lämna

Hawaii.Kalifornien ochi delstaternautsträckning i USA, t.ex.
underden gårmultimediateknikentillämpning ärsärskildEn somav

betecknaanvänds för sätthypermedia. Hypermediabeteckningen ettatt
fårAnvändareninformation.ostruktureradmängderhantera storaatt
sigförantal välja pågodtyckligthypermedia vägar att taattettgenom

användningsområdenTypiskaljud och video.mellan bilder,fram text,
instmktionsböckeruppslagsverk,datoriseradehypermediasystemför är

handböckeroch tekniska etc.

Övrigt3.9

Kontorsinformationssystem KI3.9.1

i regeldessakontorsinformationssystem KI ärUtmärkande för att
elektroniskOrdbehandling,funktionerinnehåller olika typer somav
skrivbords-s.k.med konferenssystem,i kombinationibland ettpost

arkiv-kalkyleringsmöjlighet,almanacka, dagbok o.d.,funktioner
s.k.ochdatabashanterareregisterprogram,kompletterandehantering,

kontorsinformationssystemflestaI detextsökningssystemfria m.m.
bestårarkiv. Dessamöjligheter tillfinns också ettavgemensamma

ochdiarie-medkopplaskanfritextsökningssystem sammansom
arkiveringssystem.ocharendehanteringssystem

kontorsinformationssystemet,integrerade iolika funktionernaDe är
rad"meny" medunderfungerar tillsammansdvs. de engemensamen
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"undermenyer". Detta innebär från vilken delatt man systemetav som
helst kan hämta information och återanvända eller bearbeta den. Så kan

via ordbehandlingsfunktionen sig till kalkyleringsfunktion-t.ex.man ta
och där vissa bearbetningar,göra sedan kan lägga i deten som man

dokument arbetar med i ordbehandlingsfunktionen.som man

3.9.2 Aktiva kort

Ett aktivts.k. kort eller "Smart Card" plastkortär i kreditkorts-ett
format i vilket mikrodator har bakats in. Mikrodatorn strömförsörjsen
från och kommunicerar med yttervärlden via kontakter i kortets yta.
Mikrodatorn innehåller mikroprocessor, minne, s.k. ROM Beadetten
Qnly Memory med fast arbetsminne ochett styrprogram, ett ett
användarminne. Både mikrodatorn och minnet integrerat iär endaen
mikrokrets. Varje gång något skrivs i kortet bränns eller flera bitaren
i minnet. Detta inte kangör manipulera med redan skrivenatt man
information. All åtkomst regleras Informa-styrprogrammet.av
tionsbehandlingen sker i själva kortet kortinnehavarenattgenom ger

lösenord. Detta kan PIN-kod Bersonalett ldentificationt.ex. vara en
flumber eller framtideni kod baserad fingeravtryck.etten

Aktiva kort kan användas identifiering vid åtkomst tillsom
databaser, överföring data kommunikation och nyckelav genom som
vid kryptering. Kortet kan också användas vid in- och utpasserings-
kontroll. Vidare kan det utnyttjas elektroniskt betalkort och dåettsom
användas vid transaktioner via videotex, betalning telefon-t.ex. av
samtal eller banktransaktioner.

Aktiva kort kan också portabla databärare. De kan innehållavara
särskilt anpassad information och användas exempelvis medicinskasom
hälsokort, medlemskort, försäkringsbevis eller tentamensböcker.

3.9.3 Penndatorer

Den s.k. penndatorn har nyligen introducerats i Sverige. Användaren
sådan penndator använder sig inte tangentbord skriverav en ett utanav

med hjälp särskild informationen direkt på datornsav en penna
glasskärm. Datorn har lärt sig tolka den enskilde användarensatt
handstil och omvandlar denna till digital information. Penndatorerna

inteär utrustade med diskettstationer med s.k. flashminneutan ett som
lika mycket information ordinär hårddisk. Flashminnetrymmer som en

kreditstort minneskortär kan användas både internminneett som som
och hårddisk, och kan flyttas mellan olika datorer. Penndatorn,som

mellanväger l och kg,1,5 avsedd användasär vid inmatningsom att
information "på fältet", försäljare, olika slags operatörer,t.ex.av av

sjukvårdspersonal och lagerpersonal. SverigeI använder Tele-t.ex.
verkets personal penndatorer vid installeringen fiberoptiskaav
telekablar. I några polisdistrikt i USA används penndatorer för rap-
portskrivning. Vid rapportering fortkörning fyller polismannent.exav
i personuppgifterna, varvid datorn via modem automatiskt kontrollerar

dessa personuppgifter korrektaär kompletteraratt med uppgiftersamt
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från körkorts- och bilregister. Polismannen undertecknar dokumentet
fortkörarenoch bekräftar med sin signatur och erhåller kvitto.ett

3.10 Datorteknikens användning inom arbets-

livsområdet

Allt avancerade datoriserade har kommit utvecklas försystem attmer
användning inom bl.a. näringsliv och förvaltning. Förutom admini-
strativa redovisningssystem, planeringssystem och förstyrsystem
produktion, materialhantering och har främst i USAäven,transporter
och Japan, tagits fram tekniskt högtstående personaladministrativa

och lönesystem. Pâ marknaden finns också antal försystem ett system
in- och utpasseringskontroll och kassatenninalsystem innefattarsom
registreringsmöjligheter i sig.

I personaladministrativa ingår sedvanliga löne- ochsystemgruppen
personalregister för löne- och personalredovisning, ofta med särskiltett
tidredovisningssystem. Dessa personregister innehåller allmänna an-
ställningsuppgifter, och frånvaroregistrering,närvaro- löneberäkning,
redovisning för skattemyndigheter m.m.

De löne- och personaladministrativa registren kan bestå ettav
sammanhängande register eller flera delregister tillsammans bildarsom
löne- eller personalregistret. Till detta enda register eller delregistren
kan finnas, fristående eller knutna, möjlighet tillsystem som ger
registrering i fråga in- och utpassering, färdskrivare, tidskontroll,om
rekrytering, kompetens och utbildning, hälsotester, behörighetskontroll
och kassaarbete.

Flextid och i övrigt varierande arbetstider utökadesamtmer
möjligheter till ledighet ställer ofta krav på ingående tidredo-en mer
visning och därmed också ökad användning datoriserade system.av
Vissa arbetsgivare har därför infört löne- och personal-ett gemensamt
administrativt ADB-system. Många har dessutom in- och utpasserings-

med direkt koppling till flextidssystem.system
Registrering in- och utpassering kan föranvändas kontroll attav av

den anställde behörigär komma in på arbetsplatsen. Mångaatt av
dessa kan dock sammankopplade med andrasystem system, t.ex.vara
med för tidredovisning och personalplanering. En viktig roll isystem
sammanhanget spelar aktiva kort avsnittse 3.9.2. Nästan alla

på marknaden kopplade tillär passerkort ellerpassersystem ett en
kodnyckel registrerar loggar vissa eller alla händelser. Medsom
dessa det möjligt registreraär de anställdas förflyttningar inomatt samt

in och från arbetsplatsen. Vissa moderna tillåterutpassage system
också centralstyming och sambearbetning tidredovisnings- ochav
säkerhetssystem. flestaDe den svenska marknaden ärsystem av
utländskt Ett område för närvarande under snabbärursprung. som
utveckling identifierings- och verifieringstekniker.är Som alternativ till
det magnetiserade kortet finns för identitetskontrollsystemnumera som
baseras på Ögonbotten, fingeravtryck,röst, handgeometri finger-
avstånd eller namnteckning.
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ökande utsträckning företagI använder och myndigheter försystem
behárighetskontroll syftei den anställdes elleravgränsaatt grupper av
anställdas möjligheter få tillgång till datasystemet och till in-att
formationen i det. kontrollfunktionerDessa kan kombineras med
loggfunktioner för de ansvariga skall kunna följa huratt systemet

datatransaktionanvänds. Varje fråga. inmatning, beräkningsvar, som
utförs anställd registreras i logg med den anställdes identitet,av en en
transaktionskod och tidangivelse. kontroll de anställda syftarDenna av
inte normalt till kontrollera arbetsprestationden anställdes äratt utan
till för skydda datautrustning. och data från obehörigtatt t.ex.program
utnyttjande. identiteten de utnyttjar kanpå anställda docksystemetsom

registreras och den loggade informationen kan användaspå detta sätt
för efterhandi belysa hur den enskilde utnyttjat hur långatt systemet,
tid det tagit, vilken information har sökts fram, etc.typ av som

förBehörighetskontroll emellertid också, använd, skyddutgör rått ett
de anställda misstankar obehörig användning datorsystemmot om av
och information.

såväl tillverkningsindustriii tjänsteproduktionen skerInom som en
utveckling integrerade datoriserade produktionssystem. sådanaImot
integrerade kan ingå administrativa redovisningssystem,system
planeringssystenz och för produktion, materialhantering ochstyrsystem

Ett exempel de mobila för överföring data,ärtransporter. system av
mobitexsystemet avsnitt 3.5.3, i ökad omfattning harset.ex. som

kommit användas inom transportsektorn. lastbilschaufförEnatt som
positionsanvisningar,levererar de körorder,styrs text-varor av

visas mobil terminal i lastbilen ochmeddelanden påetc. som en
följesedlar fakturoroch produceras i takt med leveranser sker i detatt
totalintegrerade återfinns dock framförDennasystemet. typ systemav

i tillverkningsindustrin. flexiblaallt De alltmer integrerade och
skapar möjligheter frångå det mycket styrda arbetet,systemen att t.ex.

vid löpande band, och till grupporganiserat arbete.över ett mer
Denna utveckling kan emellertid innebära den direktanäratt, styr-
ningen den enskilde arbetstagarens arbete minskar, krav ställs påav en

omfattande registrering för planering och uppföljning. Skillnadenmer
integrerade företagsledning-mellan och tidigare årsystem system att

med de får snabbare information produktions-systemen omarna nya
förloppen, informationen tillmöjlighet nedbrytning tillsamt att ger
minsta produktionsenhet, dvs. den enskilde arbetstagaren. finnsDet
idag tekniska förutsättningar det möjligt registreragör att storasom

informationmängder de olika delarna arbetsprocessen ochom av
därmed också uppgifter de enskilda arbetstagarna.om

Datoriserade kan totalintegreras mellan administration,system
planering, produktionsstyrning, materialhantering, in- ochtransporter,
utpassering kan datakommunikationDe olika delsystemen via nåm.m.
motsvarande dotterföretag både inom Sverige ochhos ettsystem t.ex.
utomlands. Dessa tekniska förutsättningar möjligheter tillstorager
registrering uppgifter för individuell uppföljning och kontroll deav av

införan-enskilda arbetstagarna. En beskrivning konsekvensernaav av
det denna teknik svenska arbetsplatser finns bl.a. i dataeffekt-påav
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datoriseringIndustrins1981:17delbetänkande SOUutredningens -
arbetsmiljö.sysselsättning ocheffekter på

dagligvaruhandelniinförtshar datoriseradeårUnder systemsenare
fiumberingArticleEAN-koder Europeananvändningen gettdär av

snabbköps-iregistrering prisermaskinellförförutsättningar aven
återfinns iför EAN-kodemaredogörelsekassorna.En närmare

Prisinformation106,1990:delbetänkande, SOUkonkurrenskommitténs
registreringskerdessaff. Med hjälp60till konsumenter systemavs.

försäljning ochrörande bl.a.informationinsamlingochköp avav
försäljningenuppgifterkan registrerasbutiksdatasystemlager. I ett om

och data-kassörvald tidsperiodunderoch totaltdag samt perper
i dessa ärkan förekommaintegritetsproblemterminal. De systemsom

möjligkassapersonalföreträdesvis ärprestationsmätning trotsatt av --
Information kanvid införandet.huvudmålsättningeninte varitdettaatt

förvaru-registrering, tidförrättelser, tidantalet gjordaerhållas om
väntetid.ochbetalning

ochordermottagningenianvändasocksåDatortekniken kan
försäljarentelefonförsäljning därvidförsäljningen i företag, pert.ex.

Tekniken medgerorder.kundernasoch registrerar atttelefon emottar
försäljare vialedigatilltelefonsamtal kan dirigerasinkommande en

hurregistreraskantelefonväxel. I växelndatorstyrdspecialutrustad
vilken försäljaretagitstelefonsamtal emottogmånga emot, somsom

varitordermottagarenlängepågått, hursamtalethur längedet,
Vidareochståttsamtal väntat.hur mångapåkopplad, samt som

byten Detkrediteringar,order,order,antaletregistreras typ osv.av
förtelefonsamtal,pågåendeavlyssnamöjligheter t.ex.finns även att

genomförts.försäljningbedöma hurkunnaatt en
övervakamöjligheterkommunikationstekniker större attNya ger

telefonsamtal.iinnehålletringeroch tillsåväl när sommanvem
de anställdasregistreringtillmöjlighettelefonväxlarModerna avger

ISDN-Införandetuppringande.denmed noteringtelefonsamtal avom
möjligheterökademedförthar bl.a.avsnitt 3.5.1 atttekniken se

finnssamtal. Det äveningåendeutgående ochuppgifterregistrera om
förmedtelefonväxelkopplamöjlighet programatt samman en

utrustningSåvälpassagekontrollproduktionsplanering, etc. som
destination,tidsmätning,telefonsamtalsmätningförprogramvara

telekommunika-område inomsnabbt växandesamtalskostnad är ett
tionsindustrin.

Avslutning3.11

framgårutvecklingdatorteknikensredovisningenlämnadeAv den av
Enochfunktionerintegrationallt ökande system.det skeratt aven

dator-olikalätt avgörainte längredet ärföljd detta är attattav
fördatorprogrami dag medkanmöjligheter, ettt.ex. manprograms

admini-kalkyleringar,utföra bl.a.textbehandling0rd- och även
registerhantering. Ettdatakommunikation ochstrationsfunktioner,

s.k.deintegrerasalltmer ärfunktionernaexempel på hurannat
alltmerblirinformation lagrasDenkontorsinformationssystemen. som
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olikartad och kan bestå både 0rd, bild och ljud. Jfr dentext,av ovan
nämnda multimediatekniken. Det blir vidare allt svårare skiljaatt
själva datorn och datorprogrammens olika funktioner från varandra.
Även gränsdragningen mellan vad är och vilkensom programvara
information lagradär på datamedier blir allt svårare Detgöra.som att
pågår inte bara integration de olika funktionerna i dator-en ettav

de olikaäven datorsystemen. Somsystem exempel kanutan nämnasav
det inom såväl tillverkningsindustrin tjänsteproduktionenatt skersom
utveckling integrerade datoriserade produktionssystem. sådanamot Ien

integrerade kan ingå administrativa personaladministrativasystem
registrering in- och utpassering, behörighetskontroll,system, av

administrativa redovisningssystem, planeringssystem samt styrsystem
för produktion, materialhantering och transporter.
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utvecklingen påinternationella4 Den

dataskyddsområdet

Inledning4.1

nationelllag medden förstadatalagen frän är 1973svenskaDen var
databehand-automatiskintegritetsskyddet vidbehandladeräckvidd som

informationsteknologin medförtutvecklingen inomdess harling. Sedan
antagitländer harsamhället. Fleradatoranvändning iökandealltmeren

exempelvis Belgien,gällerdataskyddsomrâdet. Detlagstiftning inom
Island, Isle of Man,Irland,Frankrike, Guernsey,Danmark, Finland,

Portugal,Nederländerna, Norge,Luxemburg,Kanada,Jersey,Japan,
Österrike.ochTyskland, USA,Storbritannien,Spanien,Schweiz,

informationsflödetmedfört krav på överDatoriseringen har att
för in-förutsättningarnaunderlättas. Ennationsgränserna attav

till-fungera påskall kunnaforrnationsutbytet över gränserna ett
finns reglermottagarlandetdet ifredsställande sätt är, ettatt som ger

sinuppgifter. har iöverförda Dettaobehörig spridningskydd mot av
rekommendatio-överenskommelser ochinternationellaresulterat itur

dataskyddsomrádet.inomner
hur denviktigtdirektiv anförs det övervägautredningens ärI attatt

ländersjämförbaraförhåller sig till andradatalagensvenska motsvaran-
länderna inomgrannländerna ochde nordiskalagstiftning, särskiltde

Sverige uppfyller sinaframhålls nödvändighetenVidareEG. attav
detta område.internationella åtaganden pá

konventionEuroparådetsredogöras förföljande kommerI det att om
personuppgifterdatabehandlingautomatiskenskilda vidskydd för av

inom data-rekommendationerEuroparádetsnågraavsnitt 4.2, av
integritets-riktlinjer i fråga0ECD:sskyddsomrádet avsnitt 4.3, om

EG-avsnitt 4.4persondataflödetskyddet och över gränserna samt
Därefter följeravsnitt 4.5.till direktivkommissionens förslag en

avsnitt 4.6.EES-avtaletochbeskrivning EG-rättenkortfattad av
utländskredovisningbilaga 4 finns rätt.I aven
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4.2 Europarådets konvention

Europarådets ministerkommitté år 1980 konvention till skyddantog en
för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter,av
Convention for the Protection of Individuals with regard Automaticto
Processing of Personal Data, den s.k. dataskyddskonventionen. Till
konventionen har fogats förklarande denrapport expertgruppen av
inom Europarådet utarbetat konventionstexten. Konventionen isom
dess helhet finns intagen i bilaga

Konventionen trädde i kraft den oktoberl 1985, då kravet var
uppfyllt fem medlemsländer tillträtt konventionen. Den har hittillsatt
ratificerats Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxem-av

Österri-burg, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och
ke. Anslutning förövervägs närvarande bland Nederländernaannatav
och Portugal.

Konventionens syfte säkerställa respekten förär grundläggandeatt
fri- och rättigheter, särskilt den enskildes till personlig integriteträtt
i samband med automatisk databehandling personuppgifter. Enligtav

förklarande utgångspunktenär vissa denexpertgruppens rapport att av
enskildes rättigheter kan behöva skyddas i förhållande till den princip

fritt flöde information, oberoende finnsgränser,om av av som
inskriven i internationella överenskommelser mänskliga rättigheter.om

Konventionens tillämpningsområde enligt huvudregelnär auto-
matiserade personregister och automatisk databehandling av personupp-
gifter i allmän och enskild verksamhet artikel 3. Varje konventions-

kan dock vissa allmännagöra inskränkningar eller utvidgningar istat
tillämpningsområdet för konventionen i dess helhet. Därutöver finns
viss möjlighet till undantag från några enskilda bestämmelser artikel
9. Reservationer bestämmelserna i övrigt får inte artikelgörasmot
25. Däremot det ingentingär hindrar registreradeattsom personer
tillerkänns omfattande skydd föreskrivs iän konventionenett mer som
artikel ll.

Konventionen har fem kapitel. Den centrala delen kapitelär
artiklarna 4 -ll innehåller de grundläggande principerna försom
dataskydd. Varje konventionspart skall vidta de åtgärder behövssom
för dess nationella lagstiftning skall innehålla dessa grundläggandeatt

Åtgärdernaprinciper. skall vidtagna vid den tidpunkt dåsenastvara
konventionen träder i kraft för artikel 4. Dessa grundläggandeparten
principer skall registrerade i alla länder därgarantera personer
konventionen gäller visst minimiskydd i samband med automatiskett
databehandling personuppgifter. Detta skall det möjligt förgöraav
konventionsparterna ömsesidigt frånavstå begränsa dataflödetatt att
över gränserna.

Kapitel innehåller krav på beskaffenheten de personuppgifterav
undergår automatisk databehandling artikel 5. Dessa kravsom
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uppgifterna skall inhämtas och behandlasbl.a.innebär att ett
till ändamålet. Vissaoch relevanta med hänsynkorrekt sätt typervara

denautomatisk databehandling, inteuppgifter får inte undergå omav
gällerändamålsenligt skydd artikel 6. Detnationella lagen ettger

övertygelse,uppgifter politiska åsikter, religiös ellertro annanom ras,
förLämpliga säkerhetsátgärder skall vidtassexualliv brott.hälsa, samt

för-personuppgifter oavsiktlig eller otillåtenskydda gentemotatt
skyddsåtgärder förVissa ytterligarestörelse artikel 7.m.m.

föreskrivs bl.a.föreskrivs artikel 8. Vidareregistrerade attpersoner
till insynpersonregister skall ha möjlighetregistrerade ialla är ettsom

uppgifter rättade.få felaktigaoch möjligheti registret att
fråga kraven påenligt konventionen iundantag fårVissa göras om

avvikelsersådanabeskaffenhet och dylikt artikel 9. Föruppgifternas
lagstiftning, dels dei nationell ärdels de har stöddockkrävs attatt

säkerhetför skyddademokratiskt samhällenödvändiga i statensattett
andraden registrerade ellerdylikt eller för skyddaeller personersatt

i vissafår ocksåtill insyn och rättelserättigheter. Rättenfri- och m.m.
ellerstatistikändamålfråga personregister förinskränkas ifall om

skall ocksånationella lagenforskningsändamål. Denvetenskapliga
artikel 10.sanktioner och rättsmedelinnehålla lämpliga

förenasyftar tilldataflödetKapitel III, över gränserna,rör attsom
enligtinformationsflöde och dataskydd. Det ärfrittpåkraven

ii kapitel IIIbestämmelsernaviktigt attexpertgruppen man ser
kapitel II,grundläggande principerna idesamband med garante-som

länderberördapersonuppgifter i alla ärdatabehandlingenatt avrar
innehållerKapitel IIIgrundläggande reglering.föremål för samma

flödetbehandlingen i nationell lagbestämmelser av personupp-avom
vilketgäller,Bestämmelsernaartikel 12.gifter gränsernaöver oavsett

överföring nationsgränseranvänds, vidmedium över person-avsom
databehandlingautomatiskskall undergåundergår elleruppgifter som

överföringändamålet. Huvudregelnsamlas in för det äreller attsom
ställafri. inte tillåtetkonventionsstater skall Detmellan är att uppvara

uteslutande i syftemedgivandeeller krav på särskiltsig förbud attvare
integriteten.den personligaskydda

huvud-undantag fråntillåtetfall det emellertidtvâ göraI är att
lagstift-avsändarlandetsgrunden för undantagregeln. Den är attena

kategorierför vissasärskilda bestämmelserinnehållerning av
likvärdigtlagstiftning intepersonuppgifter mottagarlandets ettgermen

stårmottagarlandetdet egentligaandra grundenskydd. Den är att
konventionsstat.överföringen dit sker viakonventionenutanför enmen

undvikaförför avsändarlandetfall det möjligtsådantI är attattatt,ett
tillstånd försärskiltexempelvis krävalagstiftning kringgås,dess

överföringen.
mellan kon-samarbetetformerna föroch V reglerarKapitel IV

gjortkonstruerats på sättKonventionen harventionsstatema. ett som
principernagrundläggandetill debegränsa innehålletmöjligtdet att
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och för övrigt lita till samarbete mellan konventionsstaterna, bl.a. inom
för rådgivande kommitté, det gällernär införa ochramen en att

harmonisera dessa principer i de olika lagstiftning.staternas
l kapitel IV finns bestämmelser varje konventionsstat skallattom

eller flera myndigheter för samarbetet mellanutse och ävenen parterna
varje myndighets behörighet artikel 13. De myndigheterange som
i de olika länderna skall tillhandahålla upplysningarutses lagstift-om

ning och administrativt förfarande pá dataskyddsomrâdet Vidarem.m.
behandlas frågor bistånd till registrerade bosattaärom personer som
utomlands artikel 14. Den myndighet i visst land skallutses ettsom
hjälpa i utlandet med sina rättigheter tillutöva insyn ochattpersoner
rättelse Sådant bistånd skall lämnas den begäroavsettm.m. om som
hjälp bosatt iär konventionsstat eller i land ståretten annan som
utanför konventionen.

kapitelI V finns bestämmelser den rådgivande kommittén, dessom
sammansättning och uppgifter artikel 18 och 19.m.m.

4.3 Europarådets rekommendationer

Inom Europarådet har utarbetats flertal rekommendationer inomett
dataskyddsomrádet. Av särskilt intresse i detta sammanhang är
rekommendationen skydd för personuppgifter används förom som
anställningsändamâl, Recommendation No. R 89 rekommen-
dationen skydd för personuppgifter används för forskning ochom som
statistik, Recommendation No. R 83 10 rekommendationensamt om
skydd för personuppgifter används för direktreklamändamál,som
Recommendation No. R 85, 20. En redogörelse för in-närmare
nehållet i dessa rekommendationer lämnas under avsnitt 4.3. 4.3.2
och 4.3.3. Andra rekommendationer inom dataskyddsomrádet som
tagits fram rekommendationerär beträffande medicinska databanker
Recommendation No. R, 81, 1, rättsdata Recommendation No. R,
83, 3, socialförsäkringsregister Recommendation No. R, 86, 1,
polisregister Recommendation No. R, 87, 15 och kommunikation till
tredje personuppgifter innehas offentligaman av som av organ
Recommendation No. R, 91, 10.

En rekommendation till skillnad från konventionär inteantagen en
bindande, rekommendationerna reservationeratt anta utanmen genom

medlemsländerna i princip ha åtagit sig följa dem ochattanses att, om
behövs,så sin nationella lagstiftning till dessa regler.anpassa
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Rekommendationen4.3.1 skydd för personuppgifterom
för anställningsändamälanvändssom

Rekommendationen Europarådet är 1989. Sverige harantogs utanav
reservation ställt sig bakom rekommendationen. Rekommendationen
finns intagen i bilaga

rekommendationenDe i angivna principerna tillämpliga päär
insamling och användning personuppgifter för anställningsändamälav

inom den allmänna ochbåde enskilda sektorn uppgiftersamt avser som
förs med hjälp ADB. De länder önskar får enligt rekommenda-av som

tillämpa den manuellt fördationen på register.även
Rekommendationen omfattar inte konfidentiell information som

insamlas eller används arbetsgivare för anställningsäitdamål i frågaav
personal med arbetsuppgifter har anknytning till allmännäraom som

säkerhetsäkerhet och brottsbekämpning, i den utsträck-statens samt
ning detta nödvändigt för tillgodose de angivna intressena.är att

anställningsändamål i rekommendationen för-Begreppet avser
arbetsgivare och hänförliga tillhållanden mellan arbetstagare ärsom

rekryteringen arbetstagare, fullföljandet anställningskontraktet,avav
omfattande fullgörandetledningen verksamheten, ocksåav av

enligt lag eller kollektivavtal, planeringen ochskyldigheter samt
organisationen arbetet.av

följer inhemsk lag, gäller rekommendationen iOm inte annat av
arbetsförmedlingar.tillämpliga delar även

för in-Enligt rekommendationen skall respekten den personliga
tegriteten och den mänskliga värdigheten skyddas vid insamlingen och

personuppgifter för anställningsändamål.användningen av
förändrar automatiskaarbetsgivare installerar ellerInnan systemen

personuppgifter anställda skall han tillför samla in och användaatt om
företrädare.informera eller konsultera de anställda eller derasfullo

konsultationsförfarandet den personliga in-leder till slutsatsenOm att
mänskliga värdigheten kan påverkas, skall arbetsgivarentegriteten och

inteeftersträva och möjligt vinna de anställdas samtycke, omom- -
praxis lämpligt skydd. gällerinhemsk lag eller Detsammaannatger

tekniska metoder förarbetsgivaren introducerar eller förändrar attom
anställdas förehavanden eller prestationer.övervaka

personuppgifterna från den enskilde själv.princip bör inhämtasl
det kan lämpligt konsulteraenskilde skall informerasDen när attvara

anställningsförhållandet. Som exempel påuppgiftskällor utanför när ett
kan lämpligt i kommentarenuppgiftsinhämtandesådant nämns attanses

uppgifterkontrollera riktighetenarbetsgivaren behöver som enav
befordringsärende eller han lämnatanställd lämnat i över ettett om

förutgifter. Uppgifter samlas inkrav täckningvilseledande på somav
får inte överdrivetskall relevanta ochanställningsändamål vara vara

liksom också detAnställningens måste beaktasomfattande. attart
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ibland kan nödvändigt för arbetsgivaren erhålla fler uppgifterattvara
normalt. Vid anställningsförfarandenän får endast inhämtas sådana

uppgifter nödvändiga för bedömaär den arbetssökandesattsom
lämplighet och karriärmöjligheter. Härvid får endast uppgifter
inhämtas från den enskilde. Om inte i lag, får andra källorsägsannat
endast användas med hans samtycke eller han förvägi blivit in-om
formerad denna möjlighet. Att använda analyser ochtester,om
liknande förfarande i syfte bedöma enskilds karaktär elleratt en
personlighet får ske endast med hans medgivande eller det i lagom
föreskrivs godtagbart skydd. Om den enskilde önskar det skallannat
han informeras resultaten testerna.om av

Uppgifter den anställde får endast lagras de har samlats inom om
enligt principerna i rekommendationen och avsedda användas förär att
anställningsändamâl. Lagrade uppgifter skall riktiga och, där detvara

nödvändigt, hållas aktuella. De skallär på korrekt spegla densättett
anställdes situation. skallDe inte lagras eller kodade sådantettvara

den anställdes rättighetersätt kränks han, kännaatt att utan attgenom
till det, karaktäriseras eller profileras. Lagras omdömen anställdasom
prestationer och potentiella möjligheter arbetsplatsenpå skall upp-
gifterna grundas på rättvis hederligoch bedömning fåroch inteen vara
formulerade på förolämpande sätt.ett

Personuppgifter samlats in för anställningsändamâl får endastsom
användas arbetsgivaren för sådana ändamål. Då uppgifter skallav
användas för anställningsändamâl slag det för vilket deänannatav
ursprungligen samlades in och då sambearbetning personregisterav
sker, skall tillfredsställande åtgärder vidtas för undvika feltolkningatt

uppgifterna i det annorlunda sammanhanget och för säkerställaattav
de inte används på oförenligtsätt är med det ursprungligaatt ett som

ändamålet. När viktiga beslut den anställde skall fattasrör påsom
grundval sådana uppgifter, skall han informeras detta.av om

enlighetl med inhemsk lagstiftning och praxis eller villkoren i
kollektivavtal får personuppgifter lämnas till de anställdas före-ut
trädare, i den mån sådana uppgifter nödvändiga förär dessa skallatt
kunna tillvara de anställdas intressen.ta

Personuppgifter får utlämnas till myndigheter för de skall kunnaatt
fullgöra sin myndighetsutövning endast inom för arbetsgivaresramen
skyldigheter enligt lag. I fall får uppgifter endast utlämnasannat om
det förnödvändigt anställningsändamâlär inte oförenliga medärsom
de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlats in och de
anställda eller deras företrädare informerats det eller, det intenärom

frågaär utlämnande för anställningsändamâl, det föreliggerettom om
uttryckligt och informerat samtycke från den anställde eller detett om

finns stöd i lag.
Uppgifter någons politiska uppfattning, religiösa ellerom troras,

övertygelse i övrigt, sexualliv eller brott får endast samlas in och
lagras i särskilda fall inom för den inhemska lagstiftningen ochramen
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före-lagstiftningentillfredsställande skyddenlighet medi ett som
ochsamlas inuppgifter endastskydd får sådanaSaknas sådantskriver.

den anställde.samtycke frånoch informeratmed uttryckligtlagras
hälsotill-tillfrågas sittarbetssökande får endastanställd ellerEn om

vederböran-skall kunna bedömaläkarundersökas förstånd och att man
fullgöraframtida arbete,nuvarande ellerför hanslämplighetdes

sociala förmåner.beviljapreventiv hälsovård ellerkraven på en
från denkällorfrån andrauppgifter får inte samlas änMedicinska

samtycke ellerinformeradeuttryckliga ochhansanställde själv utan
fårföremål för sekretessMedicinska uppgifterlag. ärmed stöd somav

Informationensekretessen.bundenpersonallagras ärendast avsomav
administrativadenandra medlemmarmedkommunicerasfår av

ochbeslutsfattandenödvändigt förabsolutendast detpersonalen ärom
föremåluppgifterMedicinska ärenlighet med lag.sker idet somom

kategorierandraåtskilda frånskall förvarasför sekretess person-av
förhindraförskall vidtassäkerhetsâtgärderoch attuppgifter att

bestämmelsernanämndauppgifterna. Defår delutomstående nuav -
medicinskorganisation harföretag ellerfall där ett egenenavser

personal.
hälsouppgifter får intetill sinafå tillgångenskildesDen rätt att egna

för denallvarlig skadaleda tillskulle kunnasåvida det inteinskränkas
denlämnasfallet kan uppgifternaenskilde. I det ut genom en avsenare

utsedd läkare.anställde
arbetsgivarepersonuppgifter innehasInformation de enavsomom
ellerenskilde direktför dentillgänglig antingenskall genomvara

Informatio-lämpligteller på sätt.hans företrädareförmedling annatav
vilka slagsuppgiftslagringen,huvudändamålen förspecificeraskallnen

ellervilka kategorieroch tilluppgifter lagras personeravsom
ändamålenregelmässigt lämnasuppgifternamyndigheter ut samtsom

skallInformationenutlämnande.stödet för sådantlagligaoch det ett
dei frågaanställd harde rättigheterhänvisa tillockså omsom en

finnsmöjligheteroch de olika utövauppgifter honomrör attsomsom
rättigheterna.

personuppgiftertill allafå tillgånganställd skall begäranVarje
elleruppgifter rättadeoch fåinnehar honomarbetsgivaren omsom

rekommendationen.innehållet iinnehas i strid medutplånade deom
anställdvarjeomdömen haruppgifter innehållergällerNär det som

i fallbestrida dessa. Utom närmed inhemsk lagi enligheträtt att
skallbestämmelserlagstiftning innehållerinhemsk motsatsen enom

för biträda honom rättenutövaanställd ha rätt attattatt utse personen
hansdenna påtill uppgifterna eller rätt vägnar.få tillgång utövaattatt

begäranellertillgång till uppgifterden anställdes vägrasOm attom en
inhemskadennekas, skallfå uppgifterna struknafå rättelse eller

rättelse.möjlighet fåtillhandahållalagstiftningen atten
vidtaskallanlitade servieebyråereller denneArbetsgivaren av

säkerställaåtgärder förtekniska och organisatoriskatillräckliga att
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skyddet och sekretessen personuppgifter lagrade för anställnings-av
ändamål obehörig åtkomst, användning, utlämnandemot eller ändring.
Den administrativa personalen liksom andra har med uppgifternasom

skall hållasgöra informerade sådanaatt åtgärder och behovetom om
respektera dem.att

Personuppgifterna skall inte bevaras längre arbetsgivaren änav som
behövs för ändamålet med registret eller krävs för tillvarataattsom
den anställdes intressen. Personuppgifter lämnas i samband medsom

anställningsansökan skall normalt förstöras så det står klarten snart att
erbjudande arbete inte kommerett lämnas. Uppgifterom att som

lagrats för användas vid eventuell ansökan skallatt förstörasen ny om
den arbetssökande begär det.

4.3.2 Rekommendationen skydd för personuppgifterom
används för forskning eller för statistiksom

Rekommendationen Europarådet år 1983. Sverige harantogs av utan
reservation godtagit rekommendationen. Rekommendationen finns
intagen i bilaga

Syftet med rekommendationen enligt uttalandenär i dess inledning
tillgodose såväl forskningens behov skyddet föratt den enskildessom

integritet.
Rekommendationen tillämpligär användningen av personupp-

gifter för vetenskaplig forskning och statistik, såväl inom den allmänna
inom den enskilda sektorn och oberoende uppgifterna förssom av om

med hjälp ADB eller manuellt. Medlemsstaterna har möjlighetav att
tillämpa rekommendationen föreningar,på bolag och andra samman-
slutningar direkt eller indirekt består individer.som av

Enligt rekommendationen skall respekten för den personliga in-
tegriteten i varje forskningsprojekt användergaranteras som person-
uppgifter. Så ofta det möjligt skallär undersökningarna utföras med

uppgifter.anonyma
Varje lämnar uppgifter sig själv skall informerasperson som som

projektets dess mål och pá den ellernatur, denom namnet person
organisation för räkning forskningen genomförs. Om denvars person
från vilken uppgifter skall inhämtas inte skyldigär lämna uppgifter,att
skall han informeras han har frihet välja han villatt attom om
samarbeta. Skyldigheten medverka kan följa lag eller avtal. Hanatt av
har också rätt när helst avbryta sin medverkanatt utansom att ange
något skäl. Om inte, på grund syftet med forskningen, informationav

projektets kan avslöjas innan uppgifterna samlasnaturom m.m.
skall informeras efter det insamlingen färdigär ochattpersonen vara
fri fortsätta eller avbryta sin medverkan. Om han då vill avbrytaatt sin
medverkan skall han ha få uppgifternarätt strukna registret.att ur
Särskilda säkerhetsåtgärder skall vidtas i samband med insamling av
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från inte möjlighetuppgifter har till sinaatt tapersoner som vara egna
inte har möjlighet frittintressen eller lämna sitt samtycke.attsom

Personuppgifter erhållits för forskning får inte användas försom
ändamål forskning. får de inte användas förI synnerhetnågot änannat

beslutsfattande direkt påverkar ifråga, såvida det intesom personen
för forskningen eller sker med den berördaligger inom ramen perso-

uttryckliga samtycke.nens
Personuppgifter med den enskildes samtycke samlats in för ettsom

forskningsprojekt får enskildes samtyckesärskilt inte denutan
i samband med något forskningsprojekt till sinanvändas annat som

syfte väsentligt skiljer sig från det förstaeller på sättettnatur
fall det skulle inhämta sådantprojektet. I de ohanterligt attvara

det antalsamtycke på grund tidsåtgången eller på grund storaav av
personuppgifterna fåberörs kan emellertid de insamladepersoner som

förutsättning det sker i överensstämmelse medanvändas, under att
skyddsbestämmelser uppställs i inhemsk lag.andra som

för forskningallmänna och privata skall haBåde rätt attorgan egen
personuppgifter de innehar för administrativa ändamål.använda som

förs i befintligapersonuppgifter i samband med sådan forskning inOm
befintliga registerhos det administrativa ellerregister organet om
för administrativfår register inte tillgängligaändras, dessa göras

medmed individuella fall, såvitt det inte sker denpersonal sysslarsom
enskildes samtycke.

förfår lämnas allmänna eller privataPersonuppgifter ut organav
det sker med den enskildes samtycke ellerforskningsändamål omom

i angivna skyddsbestämmel-i enlighet med andra inhemsk lagdet sker
ser.

skall underlättas,tillgång till allmänna befolkningsregisterForskares
få för urvalsundersökningar. Om intede kan underlagså annatatt

uppgifterenskilda fall, bör sådanainhemska myndigheter ibeslutas av
förarbetenaadress, födelsedatum, kön och yrke. lfå innehålla namn,

forskningen i ökad utsträckningbestämmelse anförs bl.a.till denna att
statliga institutionerberoende uppgifter redan finns hos olikaär somav

ensidigt skallbestämmelsen tillkommit för inte forskningenoch attatt
frågainstitutioners skönsmässiga bedömning iberoende dessaavvara

hänvisninguppgifter. anslutning härtill ocksåutlämnande I görsavom
oflagstiftning tillgång till allmänna handlingar "lawstill den om

understryksof information" finns i många länder. Detfreedom som
minimi-informationpersonuppgifter dende ärnämnsatt somsom

och det undantagförhållanden måste tillgängligunder alla göras att
sådanaföreskrivet i inhemsk lag kan sikte påkan ta gruppervarasom

adress- och yrkesuppgifter, detuppgifter ärt.ex. om avsomav
för enskilde dessa uppgifter inte lämnassärskild vikt den ut.att

själv och få dessaenskildes del uppgifter sigDen rätt att ta omav
insamlade ochi de fall uppgifternarättade får lov begränsas äratt

forskningsändamâl och resultatetendast för statistik- ellerbevaras av
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statistiken eller forskningen inte svårighet identifierar individenutan
och det vidtagits tillfredsställande åtgärder för säkerställa skyddetatt
för den enskildes privatliv vid varje stadium undersökningen, ävenav
beträffande uppgifter bevaras för framtida användning. Bestäm-som
melsen gäller emellertid inte i de fall den enskilde på grund av
forskningens beskaffenhet kan visa sig ha särskilt intresseett som
förtjänar skyddas.att

Personuppgifter används för forskning får inte publiceras isom
identifierbar form, såvida inte de berörda lämnat sitt samtycke och det
sker i enlighet med särskilda skyddsbestämmelser i inhemsk lag.

varje forskningsprojektI skall det så långt det möjligt,äranges, om
personuppgifter skall förstöras, avidentifieras eller bevaras när
projektet avslutat och i det falletär under vilka villkorsenare som
uppgifterna skall bevaras. När den berördes samtycke delta iatt ett
forskningsprojekt behövs, skall samtycket också omfatta möjligheten

uppgifterna bevaras efter projektets avslutande. Om det inte varitattav
möjligt infordra samtycke för bevara uppgifterna, får dessaatt att
bevaras under det villkoret lagringen i enlighet med skyddsbe-görsatt
stämmelser fastställts i lag.som

beslut fattasInnan förstöra personuppgifter försattom som av
offentliga myndigheter, skall den möjliga framtida användningen av
sådan data undersökas i samråd med arkivmyndigheterna.

4.3.3 Rekommendationen skydd för personuppgifterom
direktreklamändamålanvänds försom

Rekommendationen Europarådet år 1985. Sverige harantogs utanav
reservation ställt sig bakom rekommendationen. Rekommendationen
finns intagen i bilaga

Enligt uttalanden i inledningen till rekommendation finns det, med
tanke på den ökande användningen personuppgifter vid behandlingav
för direktreklamändamål, behov skydda enskildas personligaett attav
integritet.

Rekommendationen tillämpligär användningen personuppgif-av
för direktreklamändamål uppgifterna föremål för automatiskärter om

databehandling. Direktreklam direct marketing definieras allasom
aktiviteter det möjligt erbjuda eller tjänstergör elleratt attsom varor
förmedla budskap till del befolkningen. Detta kan skeett en av genom
postbefordran, telefon eller på andra direkta siktar tillsätt attper som
informera eller försöka utverka från den enskilde.ett svar

Den sammanställer lista med och adresser för direktre-som en namn
klamändamål enligt rekommendationen oförhindradär användaatt
uppgifter härrör från tidigare kontakter med aktuell ellersom en
presumtiv kund eller bidragsgivare.
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förutsättning det i nationell lag inte finns någotUnder att som
skall möjligt för och insamlabegränsar detta, det attvara var en

från offentliga register ochuppgifter för direktreklamändamål annat
får personuppgifter frånpublicerat material. Däremot insamling av

marknadsförings-andra enskilda sker i syfte utvidgaattpersoner som
enlighet med sådana lämpligalistor företas endast det igörsom

enskildessäkerhetsåtgärder syftar till skydda den personligaattsom
förNationell lag får förbjuda eller uppställa särskilda villkorintegritet.

insamling.sådan
sammanhangInsamling uppgifter från enskilda sker i annatsomav

kund- eller bidragsgivareförhållande tillåtet för direktre-normalt ärän
klamändamål endast under förutsättning detta uttryckligen haratt

för uppgifterna. Insamlingmeddelats vid tidpunkten insamlandet av av
uppgifter från enskilda vilseledande åtgärder inte tillåten.ärgenom

får slag känsliga uppgifterde fall nationell lag tillåter detta, detI av
dataskyddskonvention jfr avsnitti artikel 6 i Europarådetssom anges

förutsättningoch användas för direktreklamändamål. En4.2 insamlas
sker i enlighet med relevanta skyddsbestämmelserdock detär att som

lag och, där det lämpligt, med den enskildesfinns i nationell är
samtycke.uttryckliga

vissa känsligaMed de restriktioner gäller vid behandlingsom av
för tredje föruppgifter får marknadsföringslistor tillgängligagöras man

informerats möjlig-direktreklamändamål. Den enskilde måste ha om
information kanuppgifterna kan komma lämnas Sådanheten att att ut.

lämpligt vidlämnats antingen direkt eller på någotha sättannat
uppgifterna eller vid någottidpunkten för insamlandet senareav

tillfälle. den enskilde har sig utlämnande fårOm motsatt ett upp-
Uppgifter kan skada den enskildesgifterna inte lämnas ut. som

får enskilde har lämnatpersonliga integritet inte lämnas inte denut om
sitt samtycke till utlämnandet.

för direkt-marknadsföringslistor lämnas till någon tredjeNär ut man
villkor skallreklamändamål skall avtal slutas reglerar deett som som

för fortsatta behandlingen uppgifterna. persondataan-gälla den Denav
föra för-svarige lämnar marknadsföringslistoma skallut ensom

listorna.teckning dem använderöver som
Rekommendationen den enskilde rätt attger

låta uppgifter honom ingå i marknadsföringslistor,vägra rörsom-
uppgifter finns med marknadsföringslistor lämnaspåvägra att som-

till tredjeut man,
begäran få sådana uppgifter utplânade ellerovillkorligen och på-

från flera eller alla de marknadsföringslistor innehasavlägsnade som
användarna,av

och få uppgifter hänför sig till honom.del rättatta av som-
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Lämpliga åtgärder skall vidtas för det möjligt för den enskildegöraatt
de nämnda rättigheternautöva och kunna reda påatt tanyss vem som

persondataansvarig.är
De och tjänster erbjuds och de meddelandenvaror som som

vidarebefordras skall i sådan form det inte skadarpresenteras att
adressatens personliga integritet.

Alla lämpliga tekniska och organisatoriska skall vidtasarrangemang
för säkerheten vid behandlingen uppgifterna. V i datt garantera av
implementeringen rekommendationen skall, enligt den avslutandeav
artikeln, utvecklandet självregleringen inom marknadsföringssektornav

Lämpliga åtgärder skall vidtas för tillse försäljareuppmuntras. att att
marknadsföringslistor och andra adresservice-organ följer villkorenav

i rekommendationen. Lämplig information de skyddsreglerom som
finns i rekommendationen skall också tillgänglig för de enskilda.göras

4.4 OECD:s rekommendation riktlinjeroch

m.m.

Organisationen förInom ekonomiskt samarbete och utveckling,
OECD, har utarbetat vissa riktlinjer i frågaexpertgruppen om
integritetsskyddet och persondataflödet Guidelinesöver gränserna,
Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of
Personal Data. Riktlinjerna 1980 OECD:sår råd tillsammansantogs av
med rekommendation till medlemsländernas regeringar atten om
beakta riktlinjerna i nationell lagstiftning. Samtliga medlemsländer,
däribland Sverige, har godtagit rekommendationen och därmed åtagit
sig följa denna. Ytterligare åtgärder ratifikation med-att t.ex.som av
lemsländerna krävs inte varför riktlinjerna har i kraft. Någonträtt
preciserad tidpunkt för kraven enligt riktlinjerna skallnär vara
genomförda finns inte. Riktlinjerna och rekommendationen finns
intagna i bilaga

Enligt rekommendationen skall medlemsländerna i sin nationella
lagstiftning beakta de principer personlig integritet och individensom
grundläggande rättigheter har i de riktlinjerpresenteratssom som
fogats till rekommendationen. Medlemsländerna skall vidare försöka
undanröja opåkallade hinder för internationell datakommunikation som
gäller personuppgifter och undvika sådana skapas underatt nya
förevändning behov skydd för personlig integritet. Samarbeteav av
skall bedrivas vid verkställigheten riktlinjerna och så snartav som
möjligt skall länderna avtala särskilda procedurer för överlägg-om
ningar och samarbete gäller tillämpningen riktlinjerna.som av

Syftet med riktlinjerna söka undvika de risker för personligär att
integritet och individens frihet personuppgifter kan påutgörasom
grund det vilketpå de behandlas, på grund uppgifternassättav av
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eller på grund det sammanhang inatur vilket de används. Riktlin-av
jerna tillämpligaär på personuppgifter både inom den offentliga och
den privata sektorn. De tillämpligaär både för uppgifter lagrassom
automatiskt och uppgifter förs manuellt. Det finns inget hindersom

tillämpar olika skyddsåtgärdermot för olikaatt slag personda-man av
från riktlinjernas tillämpning undantarta, att persondataman som

uppenbart inte innebär någon risk för personlig integritet eller att man
tillämpar riktlinjerna endast på automatisk databehandling av person-
uppgifter. Undantagen från riktlinjernas grundläggande principer för
nationell och internationell tillämpning skall så möjligt ochvara som

kända förgöras allmänheten. Riktlinjerna skall betraktas mini-som
miregler, varför ingenting hindrar integritetsskyddet görsatt mer
omfattande.

Riktlinjerna innehåller särskild avdelning behandlar åttaen som
grundläggande principer rörande skyddet för personlig integritet på det
nationella planet.

Insamlingen personuppgifter skall begränsad ochav vara
uppgifter skall inhämtas på lagligt och korrekt detsättett när ärsamt,
skäligt, med den registrerades kännedom eller samtycke "C0llection
Limitation Principle.

2. Personuppgifter skall relevanta för de ändamål för vilka devara
skall användas och, i den utsträckning det behövs för dessa ändamål,

riktiga och fullständiga hållas aktuella "Data Qualitysamtvara
Principle".

De ändamål för vilka personuppgifterna samlas in skall vara
preciserade vid insamlingen. Den efterföljandesenast användningen
skall begränsad till uppfylla dessa ändamål eller sådanaattvara
ändamål förenligaär med ursprungsändamålen och preciserassom som
vid varje förändring "Purpose Specification Principle".

4. Personuppgifter får inte röjas, tillgängligagöras eller på annat
användas försätt andra ändamål de preciserade,än det inte skerom

med den registrerades medgivande eller med stöd författning "Useav
Limitation Principle".

Personuppgifter skall rimliga säkerhetsåtgärder skyddasgenom
risker för förlust eller otillåten tillgång, förstörelse,mot användning,

förändring eller otillåtet röjande "Security Safeguards Principle.
6. En öppenhet skall råda beträffande personuppgifter i fråga om

utveckling, tillämpning och policy. Det skall möjligt fåatt vetavara
existensen och beskaffenheten personuppgifter huvudända-samtav
målen för vilka de används. Det skall också möjligt få uppgiftattvara

registeransvarigär och denne finns "Opennessom vem som om var
Principle".

7. Den enskilde skall ha rätt den registeransvarige elleratt av av
få reda på denne har personuppgifter honom/henne,annan om attom

få sig tillsänt eventuella personuppgifter inom rimlig tid, alltförutan
kostnad, rimligt och i begripligsätt form.stor Vidare skall den
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uppgifter fåvid avslag på begäranenskilde ha rätt vetaatt en om
enskilde skallmöjlighet överklaga. Denhärför och ha ävenskälen att

gäller honom eller henne och,ifrågasätta uppgifterha rätt att omsom
rättade eller kompletteradenödvändigt, få dessa utraderade,så är

Participation Principle"."Individual
för de lagstiftningsåt-registeransvarige skall haDen attansvaret

genomföra de tidigarevidtas föreller andra åtgärdergärder attsom
"Accountability Principle".principerna följsangivna

principer för internationellriktlinjerna innehålleravdelningEn av
skall vidta allamedlemsländernaföreskrivs bl.a.tillämpning. Hår att

personuppgifter kantilllämpliga åtgärder förrimliga och att attse
medlemsländer-Vidare skallsäkert och avbrott.gränserna utanpassera

flödeti frågafrån inskränkningaravhålla sig göraatt om avna
Sådanamedlemsländer.landet till andrapersonuppgifter från det egna

till land,i förhållandedock tillåtnainskränkningar är ett annat om
personuppgifter bara skallelleriakttar riktlinjernadetta inte om

land och avsändarlandetstill tredjedet andra landet ettgenompassera
medlemsland får ocksåkringgás.integritetslagstiftning därigenom Ett

inhemskapersonuppgifter för vilka denfrågainskränkningar igöra om
sådanasärskilda skyddsregler,integritetslagstiftningen innehåller om

Medlemslän-mottagarlandet.skydd ihar likvärdigtuppgifter inte ett
skydd för personligåberopandeunderskall undvikaderna att av-

förfarandetillämpning ellerfriheter i lag,och individensintegritet -
personuppgifter gårhinder för flödet över gränsernaställa somavupp

skydd.nödvändigt för sådantvad ärutöver som
finnsmedlemsländernabistånd mellanömsesidigtRegler m.m.om

införaMedlemsländerna skallriktlinjerna.avdelningsärskildi aven
vidta andra åtgärderförfaranden ellereller andraadministrativalegala,

ochför personlig integritetpersonuppgifter skyddbeträffandeför att ge
eftersärskiltMedlemsländerna skall strävafriheter.individens att anta

understödja självregleringfrämja ochlagstiftning,inhemsklämplig att
sanktio-införa lämpligaregler eller påetiska sätt,i form attannatav

förregistrerade intetill utsättsrättsmedeloch attsamt att sener
medlemsländernaskallsärbehandling. På begäranorättvis ett annatge

riktlinjernaiakttasprinciperupplysning hur demedlemsland somom
förfarandentill deskall ocksåMedlemsländernainnehåller. att somse

skyddetoch förpersonuppgifterför flöden över gränsernatillämpas av
jämförbaraenkla ochfriheteroch individens ärintegritetpersonligav

Medlemsländerna skallmedlemsländer tillämpar.andramed dem som
informationunderlätta utbyteförfarandensärskildavidare avgenom
förfarandenfråga debistånd iömsesidigtriktlinjerna ochrörande om

medlemsländernaskallVidarebli aktuella.kanoch utredningar som
för vilketprinciperinternationellaochutveckla inhemskaförarbeta att

personuppgifter överflödentillämplig i frågablirlands lag avomsom
gränserna.
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företag, International AirInternationella associationer och som
Center for Financial Industry In-Association IATA,Transport

Association, Americanformation Systems i Japan, Canadian Bankers
bl.a. byggerhar antagit regler dataskyddBank och IBM egna om som

riktlinjer.på OECD:s

till direktivEG-kommissionens förslag4.5

till direktiv1990 förslagEG-kommissionen i september ettantog
enskildaskydd förCouncil Directive, SYN 287Proposal for oma

fria flödet sådanapersonuppgifter och detbehandlingvid avomav
ministerråd och EG-förslaget behandlats i EG:suppgifter. Sedan
1992 antagitEG-kommissionen i oktoberparlamentet har ett nytt

och enligtMinisterrådetdirektiv. förslag har förelagtsförslag till Detta
ställning till detMinisterrådet slutligtidsplanen kommer att ta nya

under år 1993.förslaget
all övrig EG-förslaget till direktiv liksomaktuellaDet ärnu -

allaspråk. Spräkenavfattat samtliga medlemsstaters ärreglering pâ-
versionenengelskavitsord. Denofficiella och haratt sammaanse som

finns intagen i bilagadirektivförslagetav
huvuddragenochredovisas bakgrunden till förslagetföljandeI det

enskildaoch deprinciperna för integritetsskyddetföreslagnadeav
artiklarna.

bl.a. följande.bakgrunden till direktivförslagetOm sägs
marknaden,den inrebl.a. tillkomstenOlika omständigheter, av

medlemslandfrånpersonuppgifter fritt föraskanförutsätter över ettatt
olika ländernamellan deSkillnader i integritetsskyddettill ett annat.
därför kommamåstehinder sådana fria flöden. Maninnebärakan mot

hela EG. Förintegritetsskyddet inomenhetlig nivå påfram till atten
med-enskildabara dekrävs insatser EG, inteuppnå detta avav

ligga på högintegritetsskyddet böreftersträvadelemsländerna. Det en
mva.

medlemsstater-nämligensyftet med direktivet,artikelI 1 attanges
enskildasskall skyddadirektivet,överensstämmelse medina,

särskiltpersonuppgifter,behandlingoch friheter vidrättigheter av
får inte begränsapersonlig integritet. Medlemsstaternaderas tillrätt

medpersonuppgifter mellandet fria flödeteller förhindra staternaav
framgårintegritetsskydd sådant detden enskildeshänvisning till av

direktivet.
personuppgift, behandlingdefinitioner, bl.a.Artikel 2 innehåller av

samtycke från denochpersonuppgifter, persondataansvarigav
varje åtgärdpersonuppgifterbehandlingMedenskilde. somavsesav

med uppgifterna.vidtas
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Direktivet tillämpligt påär automatisk behandling personuppgif-av
och sådan manuell behandling personuppgifter innebärter attav som

uppgifterna eller bli ordnade iär register, dvs. sökningsåett attavses
personuppgifter underlättas. Undantag för bl.a. privatgörsav rent

behandling art. 3.
I artikel 5 åläggs medlemsstaterna föreskriva behandlingatt att av

personuppgifter laglig bara den utförsär i enlighet med be-om
stämmelsema i kap. 2 Reglerna frågaart. 5 21. i får endast-
preciseras och alltså inte ändras.

principerDe medlemsländerna skall in i sin lagstiftning ochtasom
det skall åligga de persondataansvariga efterleva enligtärattsom

artikel 6 personuppgifter skallatt
a behandlas ärligt och lagligt fairly lawfully,and
b samlas in för bestämda, uttryckliga och lagliga ändamål och
användas på förenligt med dessa ändamål,sätt ärett som
c lämpliga, relevanta och inte överflödiga i förhållande till devara
ändamål för vilka de behandlas,
d riktiga och, nödvändigt, aktuella. Oriktiga eller ofullstän-vara om
diga uppgifter skall utplånas eller rättas,
e bevaras i form inte det möjligt identifiera de enskildagör atten som
under längre tid nödvändigt för de ändamål för vilkaän ärsom
uppgifterna behandlas. Undantag gäller för personuppgifter lagrassom
för historisk, statistisk eller vetenskaplig användning.

fallI behandlingär personuppgifter tillåten enligt artikelsex av
a den enskilde givit sitt samtycke,om
b behandlingen nödvändig för fullgöraär avtal med denatt ettom
enskilde eller för på den enskildes begäran vidta förberedandeatt

införåtgärder avtal,ett
c behandlingen nödvändig förär uppfylla författningsenligattom en
skyldighet,
d behandlingen nödvändig förär skydda den enskildes vitalaattom
intressen,
e behandlingen nödvändig för utföraär uppgift i detattom en
allmännas intresse eller i myndighetsutövning den persondataansva-av
rige eller tredje till vilken personuppgifterna lämnasav ut,man
f behandlingen nödvändig förär tillgodose allmänintresseatt ettom
eller de legitima intressena hos den persondataansvarige eller hos
tredje till vilken uppgifterna lämnas då den enskildesut, utomman
intressen över.tar

Punkt d enligt kommentaren fall då någon har intressestortavser
få sina uppgifter behandlade inte i stånd sittatt är attav men ge

samtycke t.ex. i allvarliga medicinska fall. Punkt tordee närmast
denangå allmänna sektorn och punkt f den privata. Sistnämnda punkt

klargör bl.a. finnsdet andra berättigade intressenter denänatt
persondataansvarige och den enskilde. intresseavvägningsbe-Denna
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stämmelse kan enligt kommentaren bli tillämplig i flertal olika fall,ett
fråga direktreklam.it.ex. om
känsliga uppgifter räknas uppgift eller etnisktSom om ras ursprung

uppfattning, religiösinklusive uppgift hudfärg, politisk ellertroom
eller etisk övertygelse inklusive det faktum ellerfilosofisk att tro

facklig tillhörighet, hälsotillstånd och sexualliv.övertygelse saknas,
huvudregeln råder förbud behandling känsligaEnligt mot av

uppgifter 8.1.art.
Artikel medger antal undantag från huvudregeln.8.2 ett

enskilde givit sitt samtycke till behandlingen,den hara
filosofisk, religiös eller fackligideell förening politisk,b naturaven

personuppgifterbehandla sådana medlemmarnafår utgörsomom
förutsättningför medlemskapet i föreningen, undergrunden att

den enskildes samtycke,uppgifterna inte lämnas ut utan
detutförs under sådana omständigheterbehandlingen ärc att

kränkningar personlig integritetinga ägeruppenbart att rum.av
i lag ellerkan regleringYtterligare undantag göras annangenom en

datatillsynsmyndigheten, viktigabeslutförfattning eller omgenom av
för 8.3.intressen talar detta art.allmänna

skall 8.5.Villkoren för använda art.att angespersonnummer
omfattande tilluppgifter behandlas, harenskilde, rättDen envars
begäran få känne-Enligt artikel 10 har påinformation. rätt attenvar

ändamål, det slagsbehandling, dessförekomstendom av enom
tredje tillgäller, vilka tredje eller kategorieruppgifter det mänmän av

persondataansvarigesuppgifter skall lämnas denvilka ut samt namn
och adress.

artikel blifrån enskilde skall han enligt 11Insamlas uppgifter den
informerad åtminstone om

behandlingens ändamål,a
eller frivilligt,uppgiftslämnandet obligatorisktb ärom

uppgifter,han lämnakonsekvensernac vägrar attom
kategorier uppgifterna,d eller mottagaremottagarna av av

personuppgiftertill tillgång till och rättelsee rätten samtav
persondataansvariges och adress.f den namn

föreligger dock inte lämnandeinformationsskyldighetNågon avom
verksamhet förförsvåra hindra myndighetsinformation skulle eller en

allmän ordning.kontroll eller tillsyn eller hotaannan
skall,samtyckt till behandlingenden enskilde inte harOm om

vidden enskildepersonuppgifter skall lämnas till tredje senastut man,
undantag finns frånutlämnandet bli underrättad härom. Vissadet första

denna regel art. 12.
har till tillgångenskilde, personuppgifter behandlas,Den rättvars

uppgifterna enligt artikel 13. omfattartill Denna rätt
fårimliga mellanrum och kostnaderpå begäran och meda att

information deraspersonuppgifter behandlas,bekräftat omom egna
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innehåll i begriplig form, upplysning deras allmänsamtom ursprung
information deras användning,om
b uppfyllavägra begäran från tredje utnyttja in-att att atten man
formationsrätten för lämna personuppgifter till någon tredjeatt ut man,

tredjeinte krav grundas på lag eller författning,om mans annan
erhålla rättelsec oriktiga eller ofullständiga uppgifter elleratt av

utplânande eller innehållande sådana uppgifter de behandlats iav om
med direktivet,strid
tredjed till vilken personuppgifter lämnats fâr kännedomatt man, ut,

rättelsen, utplånandet eller innehållandet,om
få information dee skäl ligger till grund för beslutatt om som som

fattas automatisk behandling personuppgifter ochgenom av som
medför någon nackdel för den enskilde.

Möjligheten hålla uppgifter inne blocking har sitt iatt ursprung
federaladen tyska dataskyddslagens bestämmelser "Sperrung". Denom

persondataansvarige har fortsättningsvisrätt lagra uppgifterna,att men
inte använda dem på något sätt.att annat

Bestämmelsen i punkt e avsedd denär enskilde visst skyddatt ge
alltde vanligare automatiska beslutsprocesserna.mot

Vissa undantag får från reglernagöras den enskildes informa-om
ochtionsrätt reglerna till tillgång tillrätt personuppgifter.om egna

undantagDessa i princip de grunder i tryckfrihetsför-motsvarar
ordningen enligt vilka del allmännarätten handlingar fåratt ta av
begränsas.

fallde den enskildeI inte får del personuppgifter skallta av egna
datatillsynsmyndigheten på hans begäran inspektera behandlingen i
fråga art. 14.

Bland den enskildes övriga rättigheter ingår kunna sigmotsättaatt
lagligapå grunder hans personuppgifter behandlas art. 15 ochatt att

inte behöva förutsättas menligt administrativt eller privat beslut,ett
beslutet fattas uteslutande sådan behandlingom genom av personupp-

gifter innefattar bedömning hans Vissa undantagsom en av person.
finns från den sist berörda regeln 16.art. Bestämmelsen förbjuder
inte ADB utnyttjas beslutsstöd. Förbudet gäller fall dåatt som man

enbart automatiska medel får fram personlighetsbeskrivninggenom en
innehåller s.k. mjukdata och denna läggs till förgrund för densom ett

enskilde negativt beslut.
syfte fåI underlag för datatillsynsmyndighetens kontrollatt och

stipulerastillsyn i artikel 18 omfattande anmc‘ilmngsf0"rfarande.ett
huvudregelnEnligt skall all helt eller delvis automatisk behandling av

personuppgifter anmälas. Om behandlingen upphov till särskildager
förrisker den enskildes rättigheter och friheter förutsätts anmälanatt

granskas i särskild ordning eller behandlingen har stöd iatt ett
tillståndsbeslut datatillsynsmyndigheten eller i lag ellerav annan
författning.
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påverkar den enskildes rättigheterfall behandlingen inte menligtI de
eftersträvamedlemsländerna enligt artikel 19 efterfriheten böreller att

frånanmälningsförfarandet eller undantagförenklahand ge an-
privatainom den allmänna och den sektorn.mälningsplikten både

datatillsynsmyndig-eller undantag förutsätterförenklingBeslut om
medverkan.hetens

inom både den allmännaanmälda behandlingarallaEtt register över
datatillsynsmyndigheten.förasskallprivata sektornoch den av

registret 21.princip ha tillgång till art.skall iAllmänheten
dømstolsprövning hans rättighetertillskall haVarje enskild rätt om

Skadeståndsregler måste22.blivit kränkta art.enligt direktivet
straffmttsligaenligt artikel 25 skallartikel 23 och äveninföras enligt

sanktioner införas.
Överföring huvudregelntredje land enligtpersonuppgifter till ärav

integritetsskyddsnivåacceptabellandet i fråga hartillåten enom
26.tillåtsVissa undantag art.of protection.leveladequate

datatillsynsmyndighet skallskall inrättamedlemslandVarje somen
oberoende ochpersonuppgifter. Denna skallövervaka skyddet varaav

förbehövs tillsyn.informationsamla in allhaskall bl.a. rätt att som
möjlighet beordrasanktionsmöjlighetereffektivaskallDen attt.ex.ges

och möjlighetbehandlingeller förbjuda vissuppgifterutplånande attav
action before thebringtill domstol theföra sak toatt anpoweren

dataskyddsbestämmelser harfinnermyndighetencourts attom
30.art.överträtts,

EES-avtaletEG-rätten och4.6 Något om

har också till-i EG. Sverigemedlemskaphar ansöktSverige om
omfattandeundertecknatEFTA-ländermed övriga ettsexsammans

ekonomiskaEuropeiskamedlemsländeroch dessavtal med EG om
1991/92: 170EESEES. proposition propsamarbetsområdet I omen

förslagEES-avtaletriksdagen godkännerföreslås bl ettsamt antaratta
samarbetsområde EES-lagenekonomiskteuropeiskttill lag etten om

avtalsåtagandenainförlivandebestämmelsergrundläggandemed om av
1992 bl.a. godkänt18 novemberRiksdagen har denmed svensk rätt.

Eftersom EES-propositionen.antagit lagförslagen iEES-avtalet och
marknaderEFTA-ländernasintegreringsyftar tillavtalet resp.aven

till de regler ochanpassningmarknad innebär avtaletEG:s inremed en
kort redogörel-följande lämnasinom EG. I detprinciper gäller ensom

EG, EES-avtalet,inomden rättsliga strukturenhuvuddragenför avse
beslut EES-hurinförlivas med svenskavtalet rätthur samt om nya

skall fattas.regler
främst deinom EG, primärrätten, utgörsför samarbetetGrunden av

Europeiska kol- ochupprättandet denEG-fördragentre avom
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stálgemenskapen, den Europeiska ekonomiska gemenskapen Rom-
fördraget den Europeiska atomenergigemenskapensamt Euratom.

Romfördraget detär övergripande EG-fördragen.mest Detav
brukar beskrivas rarnfördrag, målinriktade och allmäntettsom vars
hållna bestämmelser fylls och preciseras sekundärrättsligaut genom
regler olika slag.av

Det fördragenpåär EG:s institutioner grundar sin kompetens.som
Deras åtgärder skall enligt legalitetsprincipen grundas pá befogenheter

fördragen dem. Inom denna har förbundit sigsom staternager ram att
sinutöva statsmakt under hänsynstagande till samfälldagemensamt

intressen.
I betydande utsträckning skall EG-rätten tillämpas nationellaav

myndigheter på inhemsksätt Manrätt. brukar sägasamma som att
reglerna direkt tillämpliga,är eftersom de används mellankom-utan
mande nationell rättsbildning.

Romfördragets artikel 189 bindande rättsakter,tre typeranger av
rådet och kommissionen kan utfärda. Det fråga för-ärsom om

ordningar, direktiv och beslut. Förordningar gällande inom helaär EG
och direkt tillämpligaär i medlemsländerna. Direktiv riktar sig till
medlemsländerna och viss resultat skall uppnås inomettanger som en
bestämd tid överlåter åt länderna bestämma form och tillväga-attmen
gângssätt för den nationella implementeringen. Beslut bindandeär i
alla delar för dem de riktade till.ärsom

Bindande gemenskapsrättsliga bestämmelser kan grunda rättigheter
och skyldigheter inte bara för medlemsländerna också förutan
enskilda, de tillräckligtär tydliga och inte lämnar ländernaom

för val i samband med nationell implementering.utrymme Sådana
rättigheter skall skyddas domstolar och andra myndigheter. Manav
brukar dä bestämmelsernasäga har direkt effekt. Uttryckligaatt
förbud, diskriminering, uppfyller de nämnda kraventex ochmot nyss
har därför direkt effekt. Fördragets bestämmelser fri rörlighet påom
marknaden och dess förbud könsdiskriminering kan sålundamot

Ävengrunda individuella rättigheter. bestämmelser i direktiv kan fâ
denna verkan, den nationella interätten till direktivetsom anpassas
krav på korrekt eller detsätt inte har införlivats alls inomett den
föreskrivna tiden.

Om domstol i medlemsland skulle finna nationelletten att en
bestämmelse strider EG-bestämmelse direkt tillämplig,ärmot en som
skall domstolen inte tillämpa den nationella bestämmelsen i det aktuella
målet. Enligt EG-domstolens praxis har EG-regeln nämligen företräde
framför nationella regler och skall tillämpas vad kanoavsett som vara
föreskrivet i den nationella rättsordningen. Detta sammanhänger med
EG-domstolens EG-rättensynsätt är rättsordningatt ären egen som

förhållandei till traditionell folkrätt.autonom
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rekommenda-rättsakter inte bindande,finns ocksåDet är t.ex.som
artikel 189. Andra slagyttranden, vilka också itioner och nämns av

tillkommit.de i fördraget nämnda harbindande rättsaktericke än
vanligt folkrättsligt avtal harväsentligenEES-avtalet är ett men

samband med det EG-sammanhänger med dess närasärdrag som
de materiellainnehåller huvuddel medAvtaleträttsliga systemet. en

ochför tjänsterfri rörlighetbestämmelserna personer,om varor,
angränsande politikområden.friheterna s.k.de fyrakapital samt

första hand Romför-primära EG-rätten, idendelDenna motsvarar
bestämmelser de olika institutionerfinnsregler. Dessutomdragets om

antal EG-rättsakter,avtalet. Vidare ingåretableras ett stortgenomsom
huvuddeli EES-avtalet. Till avtaletsoch förordningar,direktivfrämst

EG-rättsaktermed hänvisningar till deantal bilagorfogadeär ett som
EG-i bilagorna till dessahänvisningarnaavtalet. Genomomfattas av

EES-avtalet.rättsakterna till delarbestämmelserna iblirrättsakter av
in-i svenskhuvudbestämmelser införlivas rättEES-avtalets genom
laghuvudbestämmelser förklaras gällaavtaletsdvs.korporering, som

propositionen föreslagnaantagande den ihar sketthär. Detta genom av
innehåller EES-avtaletförordningardirektiv ochI frågaEES-lagen. om

sekundärrättEG:sde reglerhurbestämmelser motsvararsomom
sådanaEG-förordningardelar görsinförlivas. De motsvarar somsom

delarbeträffande derättsordningen, medannationelladel dentill aven
avtalsslutandedeEG-direktiv det lämnas ât parternamotsvararsom

rättsord-i denför införlivandetform och metodväljasjälva att egna
Även också beslut,avtalet gäller dettainte idetningen. är utsagtom

införliva dessade avtalsslutandedet ankommerdvs. parterna att
lämpligt.beñnnsdetsom

skalltill direktivdel motsvarigheterför SverigesinnebärDetta att
till EG-motsvarighetersvenska regler, medantilltransformeras

skall dettabägge falleninkorporering. Iinförlivasförordningar genom
dekonstitutionella nivåförfattningsreglering pä denske somgenom

skall skeNormgivningeninnehåll kräver.materiella reglernas genom
sakomräde.författningar resp.

kommitté,särskildavtalsparterna iregler fattasBeslut enavnyaom
internationella överenskom-Besluten har karaktärEES-kommittén. av

riksdagen,skall godkännasbeslutetmelser. Om ämneett avsomavser
godkännande skett. Detbindande förrän sådantgivetvis intebeslutetär

till någotbeslutsfunktioneröverlåtelsefrågasåledes inteär om av
beslutinnebär varje sådantsvensk delFörinternationellt avorgan.

ordmed andraEES-reglernaändring iEES-kommittén nyenom
svenskinförlivande ikan krävaöverenskommelseinternationell som

genomförandeförtillvägagångssättEES-avtaleträtt. avsammaanger
gäller bestämmelser övertasdetEES-regler när genomsomsomnya

EES-avtalet.bilagorna till
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Förhållandet5 mellan förslaget till
EG-direktiv utredningensoch för-

tillslag datalagen ny

Inledning5.1

för enskilda vid behandlingdirektivbestämmelser skyddetDe om av
finns länge barapersonuppgifter har redovisats i avsnitt 4.5 såänsom

Åtskilligförslag från EG-kommissionen. diskussion huri ett om
utformat förekommit i anslutning tillintegritetsskyddet skall harvara

till direktiv från Kommissionen, beslutat i septembertidigare utkastett
EG-parlamentets behandling detta utkast. Fortfarande1990, och av

oenighet hurförekommer inom EG, såvitt kan bedöma, ettman om
tillframtida direktiv skall utformat. Detta har bl.a. lett attvara

Enligt före-för antagandet direktivet har förskjutits.tidsplanen av
för Kommissionen kommer Ministerrådet troligen inteträdare att

förrän 1994. I denkunna slutlig ställning till förslagetta sommaren
presenterade sitt revideradedebatt förts efter det Kommissionensom

subsidiari-förslag i oktober 1992, har vissa bl.a. pekat på den s.k.
itetsprincipen. Vidare kan vid Europeiska Rådets mötenämnas att

Kommissionen förklarat denEdinburgh den 11 12 december 1992 att-
förslag avsikt dem mindrerevidera antal i göraatt ett attavser

detaljerade. i ljuset samtliga medlemsländer kommerSett att snartav
dataskyddslagar anslutit sig till Europarådetsha nationella ochatt

ifrågasatts behovetdataskyddskonvention har det från vissa håll om av
direktivförslaget kommer kvarstå.att anta att

spekuleradock inte ankomma utredningenDet torde på närmareatt
framtid. emellertid EG-direktivi direktivförslagets fortsatta Skulle ett

huvudsak de be-integritetsskyddsområdet bli verklighet med ipå
finns i förslaget från Kommissionenstämmelser det aktuella ärsom

förhålla sig tillfrågan hur utredningens förslag datalag börom en ny
kommerdirektivförslaget. direktiv kan bli beslutatNär ett antas

övrigt torde detSverige inte medlem i EG och inte heller iatt vara
folkrättslig införliva direktivetkomma finnas någon förpliktelseatt att
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i svensk Däremoträtt. torde så småningom framtida EG-direktivett
komma integreras i EES-avtalet.att

I proposition Sverige och den västeuropeiska integrationenen om
prop. 1987/ 88:66 fann den dåvarande regeringen det angeläget att ge

samlad redovisning Sveriges roll i det västeuropeiskaen integra-av
tionsarbetet. I propositionen uttalades Sverige har starkt intresseatt ett

medverka i brett västeuropeisktatt samarbete.ett Som riktlinjer förav
detta fortsatta arbete bl Sverige skall medverka iatt EFTA:sangavs a
och EG:s arbete på avskaffa fysiska, tekniska och fiskalaatt hinder i
syfte så långt möjligt skapa ökadatt rörlighet för tjänster,varor,
människor och kapital i Västeuropa. Riksdagen godtog riktlinjerna UU
24, rskr. 245.

I anslutning till det nämnda riksdagsbeslutet beslutadenyss
regeringen direktiv till kommittéer och särskilda utredare be-om
aktande EG-aspekter i utredningsverksamheten Dir 1988:43.av
Enligt dessa kommittédirektiv skall kommittéer och särskilda utredare
bl.a. undersöka vilken ordning i förekommande fallgemensam som
råder inom EG inom det aktuella ämnesområdet och i sina förslag ta
tillvara de möjligheter till harmonisering finns ocksåsamtsom
redovisa hur de förslag läggs fram förhåller sig till EG:ssom motsva-
rande regler, direktiv eller förslag till direktiv från EG-kommissionen.

Sverige har ansökt medlemskap i EG och undertecknatnumera om
EES-avtalet. Riksdagen har också godkänt avtalet. Som tidigare har

tordenämnts framtida EG-direktiv komma på sikt bliett delatt en av
EES-avtalet.

Det intensifierade europeiska samarbetet talar starkt för Sverigeatt
får i huvudsak regler integritetsskyddsområdetpå desamma som som
kan komma gälla inom EG. Det behöver inteatt närmare utvecklas att

fritt informationsutbyte överett gränserna förutsättningär för etten
sådant samarbete. friaDet informationsflödet förutsätter i sin tur -
något understryks i inledningen till förslaget till EG-direktivsom att-
de enskilda ländernas dataskyddsnivå någorlundaär enhetlig. Förslaget
till EG-direktiv innehåller också bestämmelse innebären attsom
överföring personuppgifter till icke-medlemsland i principett ärav
tillåten enbart det landet har tillfredsställande nivå sittom en
integritetsskydd art. 26. I Justitiedepartementets anmälan till EES-
propositionen Del t2 datalagsfrågornanämns sådants. som
lagstiftningsarbete ha direkt samband med EES-avtaletutan attsom
ändå kan ha anknytningsägas till detta eller till närmandet till EG i
allmänhet. Vad därvid aktuellt,är det i propositionen,sägs ärsom en
anpassning till eventuellt kommande EG-direktiv iett ämnet.

Slutligen talar sakliga skäl för överensstämmelse med vadrent en
kan komma gälla inom EG. Den svenska datalagen denattsom var

första nationella lagstiftningen i sitt slag och väckte berättigad
uppmärksamhet vid sin tillkomst. Sedan dess har 20 år gått, vilket i
dessa sammanhang mycket långär tid, lagens grund-utan atten
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läggande struktur har ändrats. Den får såväl innehållsmässigt tillsom
tekniska utformning ganska föråldrad. förslaget tillsin Ianses vara

EG-direktiv däremot beaktat den utveckling dataskyddsom-har påman
och förslaget alltsårådet har skett bygger på de integritets-som

och den internationella reglering har kommit framskyddslagar som
förhållande till svenskaunder de åren. I den datalagensenaste

innefattar direktivförslaget i hel del hänseenden önskvärden en
för integritetsskyddet.skärpning reglernaav

EG-direktiv ha karaktären s.k. minimidirektiv. MedkanEtt ettav
nationella regleringen för de intressen skallförstås dendetta att som

får oförmånligare följervisserligen inteskyddas änvara som av
direktivet det inte hindrar denföreskrifterna i någotäratt attsommen

innehåller regler. aktuellanationella ordningen Detsträngare nu
dock inte något minimidirektiv. Kapitel II,direktivförslaget är som

behandlingengrundläggande reglerna förinnehåller de av personupp-
artikel förhållandet mellangifter, inleds med art. 5 angeren som

Enligt förstai kapitlet och de nationella reglerna.bestämmelserna
personuppgifter lagligbehandlingen barai den artikelnstycket är av

överensstämmelse med föreskrifterna i kapitlet. Vadsker idenom
för bestämmelserna i kapitelfår inommedlemsstaterna göra, ramen

precist de omständigheter underdirektivförslaget,i är att mera ange
får andra stycket.personuppgifter ske art. 5 Ivilka behandling av

alltid ske inomframhålls sådana preciseringar måstekommentaren att
får hindra det friakapitel och de inteför bestämmelserna i attramen

EG-området.information inomflödet av
bakgrunden eftersträvatDatalagsutredningen har den angivnamot nu

de kanregler för integritetsskyddetfå huvudsakiatt som somsamma
dock avvikelserEG. vissa hänseenden hargälla inom Ikomma att

hänför i allt väsentligt till områden,avvikelser sigskett. Dessa tre
användningdatalagen bara skall ADB-nämligen frågan avavseom

kraven på in-omfatta manuell databehandling,teknik eller också
dataskyddsmyndig-enskilde och underrättelse tillformation till den på

tredjeutlämnande personuppgifter tillreglernaheten samt man.om av
Övriga behandlasi avsnitt. avvikelseravvikelser behandlas dettaDessa

specialmotivering-motiveringen och iavsnitt i den allmännai berörda
en.

tillämpningsområde5.2 Lagens

tillämplighuvud påför frågan datalagen ärAvgörande över tagetom
hjälp ADB eller inte.huruvida registret förs medregister ärett av

faller i dagförs med hjälp teknik ADBRegister änav annansom
tillämpningsområde.utanför datalagens
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Datalagsutredningen har i sina tidigare ställningstaganden utgått från
datalagen för framtiden bara skalläven ADB-teknik. Vidatt avse

remissbehandlingen ansåg majoritet de remissinstanser tagiten av som
ställning dennai del det inte finns något behov generellatt av en
personregisterlagstiftning. I de yttranden där sådan ordningen
förordas, åberopas i allmänhet det svenska regelsystemet böratt
utformas i enlighet med framtida EG-direktiv. Endast i någraett
enstaka yttranden sakliga skäl tala för datalagstiftningen börattanses
omfatta konventionella medier. Såvittäven utredningen känner till är
varken omfattningen eller innehållet i den manuella registreringenav

betydenhetnågon och innebär inte några påtagliga integritets-av mera
risker. Majoriteten de remissinstanser har berört frågan harav som
heller inte något sakligt behov generell personregister-sett av en
lagstiftning. Några sådana särskilda skäl, enligt utredningenssom
direktiv skall föranleda frågan generell personregistreringatt tasom en

föreligger alltså inte. Visserligen omfattar förslaget till EG-upp,
direktiv manuell behandling personuppgifter. Direktivetäven ärav

dennadock på punkt omstritt och vad slutligen för ärstannarman en
fråga.öppen

Utredningen vill alltså inte i nuläget förorda tillämpningsområdetatt
vidgas till omfatta manuell databehandling.även Samtidigt böratt
framhållas utredningen inte har gjort någon undersökningnärmareatt

förekomsten manuell hantering personuppgifter. Utredningensav av av
uppfattning behovet generell personregisterlagstiftningom av en
bygger information har hämtats in från Datainspektio-närmast som

Det kan naturligtvis inte helt uteslutas fördjupad under-attnen. en
sökning skulle kunna påvisa tendens i ökad utsträckningatten
registrera känsliga uppgifter manuellt, detta för komma undan deatt
restriktioner datalagstiftningen innebär. Man bör också ha isom
minnet EG-kommissionen i den andra versionen direktivförslagetatt av
har vidhållit sin uppfattning generell reglering hanteringenom en av

personuppgifter. Frågan torde få uppmärksammas under detav
fortsatta lagstiftningsarbetet.

5.3 Information till den enskilde och under-

rättelse till dataskyddsmyndigheten m.m.

Förslaget till EG-direktiv innehåller mycket långtgående krav på
information till den enskilde och på underrättelser till dataskyddsmyn-
digheten. De bestämmelser till diskussion finns itassom nu upp
artiklarna 10, 12, 13.1, 18 och 19.

Enligt artikel 10 skall den enskilde på begäran ha bli in-rätt att
formerad förekomsten viss behandling, dess ändamål, detom av en
slag personuppgifter det gäller, de tredje eller slag tredjemänav av



SOU 1993: 10 77

till vilka uppgifternamän skall lämnas eller på röjassättut annat samt
och adress på den persondataansvarige. Tanken bakom artikel 10namn

enligt kommentaren den enskildeär denna information skallatt genom
kunna få insyn och utnyttja sin till rättelse och utplånande ochrätt

effektiv kontrollutöva behandlingen sådanaöver personuppgifterav
hänför sig till honom. Samtidigt innehåller direktivförslaget isom

artikel 13.1 regler till insyn i huvudsak 10 § irätt motsvararom som
den nuvarande datalagen.

Bestämmelserna i artikel 10 alla datasamlingar, alltså ävenavser
sådana inte innehåller några känsliga uppgifter. iakttagandeEttsom av
bestämmelserna skulle innebära betungande informationsskyldigheten
för de persondataansvariga och ganska betydande byråkratiseringen av
kontrollsystemet. Regler artikel 10 i direktivförslagetmotsvararsom
bör därför inte in i den datalagen starka skäl talar förtas utan attnya
det från integritetssynpunkt.

motsvarighetEn till 10 § i den nuvarande datalagen och artikel 13.1
förslageti till EG-direktiv kommer givetvis in i denatt tas nya

datalagen. Den enskilde får därigenom möjlighet kontrolleraatt om
uppgifter hänför sig till honom finns datasamlingi viss och,som en

fallet,så kontrollera uppgifterna riktiga, fullständigaär ärattom om
och aktuella. Däremot har den enskilde ingen möjlighet på grundvalatt

s.k. § 10-uttag enligt nuvarande terminologi bedöma detettav om
berättigat lämna uppgifterär till tredje eller dett.ex. att ut man om

överhuvud tillåtet behandla de aktuella personuppgifterna.ärtaget att
Såvitt gäller de känsliga personuppgifterna finns dock hos Datainspek-

dettionen underlag behövs för sådan bedömning.göraattsom en
Enligt 37 och 38 §§ i förslaget till datalag skall nämligen denny
persondataansvarige, innan han får börja behandla sådanaatt person-
uppgifter, anmälan till Datainspektionen behandlingen.göra Ien om
denna den persondataansvariges anmälan skall finnas i princip alla de
uppgifter krävs enligt artikel 10 i direktivförslaget. enskildeDensom
får visserligen vända sig till Datainspektionen i stället för till den
persondataansvarige för få uppgifterna, detta torde inte haatt ut men
så betydelse.stor

emellertidKvar står direktivförslaget enligt artikel 10 denatt ger
enskilde ganska omfattande till information i frågarätt ävenen om
harmlösa uppgifter. Utredningen har denna skyldighetövervägt attom
informera skulle kunna tillgodoses motsvarighet till de reglergenom en

förteckningsskyldighet finns i 7 § datalagen. Bestämmel-om som nu a
i § datalagen innefattar7 skyldighet för den registeransvari-serna a en

ha aktuell förteckning de personregister hanöverattge en som
för. Förteckningen skall innehålla uppgift registretsbl.a.ansvarar om

benämning, registrets ändamål, lokalen den automatiska be-där
handlingen huvudsakligen utförs, i vad mån personuppgifter lämnas ut
för automatisk databehandling i utlandet och i vad mån personnummer
registreras. Förteckningen skall hållas tillgänglig för Datainspektionen
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och på begäran denne in till inspektionen. Som har framgåttav ges av
vad har omfattar inte förteckningen alla de uppgiftersagtsnu som

i artikel 10 i direktivförslaget.nämns Förteckningen skulle emellertid
kunna byggas till omfatta den berörda informationen.ut att

Bestämmelserna förteckningsskyldighet har emellertid inte tillom
syfte den enskilde insyn i behandlingen personuppgifter.att ge av
Paragrafen innehåller ingen regel för den enskilde delrätt att taom av
förteckningen, må den enskilde kan ha sådan på grundrättattvara en

offentlighetsprincipen såvitt gäller myndigheter. I stället ärav
bestämmelserna förteckningsskyldighet avsedda förstödatt ettom vara
Datainspektionen i dess tillsynsverksarrihet. Datainspektionen kan
begära in förteckning i särskilt tillsynsärende. Inspektionen haretten
också möjlighet begära in förteckningar stickprovsvis eller samtidigtatt
från flera registeransvariga, från alla registeransvariga i visst.ex. en
bransch eller inom visst omrâde.ett

Bestämmelserna förteckningsskyldighet tillgodoser alltså inte denom
till information artikel i direktivförslaget enskilde.10 denrätt som ger

I själva verket kan fråga sig förteckningsskyldigheten fyllerman om
funktion. förhandsinformationnågon Den Datainspektionen kansom

behöva för sin tillsyn kan inspektionen lika inhämta direkt frångärna
den persondataansvarige. lagförslagEnligt 44 § i utredningens skall
den persondataansvarige lämna Datainspektionen de uppgifter denom
automatiska databehandlingen inspektionen begär för sin tillsyn.som

sådan uppgiftsskyldighet för den persondataan-En har denäven som
svariges räkning behandlar personuppgifter, servicebyråer.dvs. bl.a.

den angivna bakgrunden utredningen i sitt lagförslag inteMot harnu
tagit förtecknings-någon motsvarighet till bestämmelsernaupp om
skyldighet i den nuvarande datalagen.

finnsAv intresse i sammanhanget de bestämmelser istörre är som
kap. § sekretesslagen. den paragrafen finns särskilda regler15 11 I om

dokumentationsskyldighet beträffande ADB-register myndighetsom en
har tillgång till. Reglerna syftar till tillgodose allmänhetens intresseatt

överblick och orientering i det ADB-material finns hosöverav som
myndigheterna. Bestämmelserna gäller för sådana myndigheteräven

behandlar personuppgifter persondataansvariga.utan attsom vara
Beskrivningen den behandling personuppgifter förekommerav somav

myndigheten innehålla krävs enligt artikelhos skall bl.a. vad 10som
direktivförslaget uppgifter tredjei så på vilka männär om somsom

få uppgifterna. hänseende skullekan del En skyldighet i sistnämndaav
offentlighetsprincipen.mindre intresse med hänsyn tillvara av

Sammanfattningsvis enskildes till in-kan konstateras den rättatt
till-formation enligt artikel 10 i direktivförslaget till del kanstor

behandling känsliga uppgiftergodoses de anmälningargenom om av
beskrivningskall finnas hos Datainspektionen och den ADB-som av

sekretesslagen.register myndigheterna skyldiga ha enligtär attsom
behandlingVad dock inte täcks dessa bestämmelser denärsom av av
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i och för sig harmlösa uppgifter förekommer hos andra änsom
myndigheter. I fråga dessa personuppgifter finns dock alltidom
möjligheten för den enskilde s.k. § 10-utdrag enligtatt ettgenom
nuvarande terminologi få klarlagt uppgifter hänför sig tillom som
honom behandlas och, så fallet, kontrolleraär uppgifterna ärom om
korrekta. Vidare har den enskilde möjlighet fâ information be-att om
handlingen hänvändelse till Datainspektionen. Med hänsyngenom en
till den behandling det gäller får dessa möjligheter anses vara
tillräckliga integritetssynpunkt. I utredningens lagförslag återfinnsur
alltså inte någon motsvarighet till föreskrifterna i artikel 10 i förslaget

‘till EG-direktiv.
Föreskrifterna i artikel 12 andra led i direktivförslagetsutgör ett

ambition den enskildegöra medveten personuppgifteratt attom som
honom behandlas.rör När personuppgifter behandlas denutan att

enskilde har samtyckt till behandlingen, skall den persondataansvarige
förvissa sig vid lämplig tidpunkt, dock uppgifternanäratt senastom
första gången lämnas till tredje den enskilde underrättasut en man, om
utlänmandet. Den enskilde skall samtidigt underrättas bl.a. behand-om
lingens ändamål, vilka uppgifter det gäller, ellertyper mottagarnaav
slag för denrätten enskilde till insyn, rättelse ochmottagare samtav
till invändningar behandlinggöra strida gällandeatt mot motsom anses
dataskyddsbestämmelser. Syftet med dessa föreskrifter i direktivför-
slaget redan harär, den enskilde skall bli medvetenantytts, attsom om

uppgifter honom behandlasrör och kunna utnyttja de rättig-att som
heter dataskyddsbestämmelsema honom.som ger

framgåttSom föreligger inte någon skyldighet underrätta denatt
enskilde utlämnande den enskilde harnär samtyckt till be-ettom
handlingen. Ett samtycke måste emellertid viss behandling beavse
specific enligt direktivförslaget art. g och kan alltså inte avse en
rad utlämnandetillfällen i framtiden inte kan specificeras.närmaresom
Möjligheten med samtycke grund underlåta underrättelse bliratt som
därför inte så kanske skulle ha kunnatstor tro.som man

syfteI begränsa underrättelseskyldighetens omfattningatt görs en
del undantag från huvudregeln. Tre undantagen grundar sig direktav
på föreskrifterna i direktivförslaget art. 12.2 medan ytterligare två
undantag förutsätter beslut dataskyddsmyndigheten art. 12.3.av

Enligt artikel 12.2 behövs till början inte någon underrättelseen om
den enskilde redan har underrättats uppgifterna skall eller kanattom
komma lämnas till tredje sådanEn underrättelse kan haatt ut en man.
lämnats i samband med uppgifterna samlats in från den enskilde jfratt

ll.art.
Underrättelse behöver heller inte lämnas skyldighet lämnaatt utom

uppgifter till tredje föreligger på grund lag eller författningen man av
och den berörda bestämmelsen samtidigt underrättelse inteattanger
behöver lämnas. Den del uppgiftslämnandet mellan myndigheternaav

föreskrivs i författning torde med stöd denna regel kunnasom tasav
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undan från underrättelseskyldigheten, åtskilligt det omfattandemen av
informationsutbytet offentligapå den sidan torde förutsätta deatt
enskilda berörs informationunderrättas utväxlas. Denattsom om
skyldighet på den privata sektorn föreligger för enskilda lämnaattsom
olika uppgifter till myndigheterna, kontrolluppgifter till skatte-t.ex.
myndigheterna, följer lag och kan stöd denmed här berördaav av
undantagsregeln i direktivförslaget undan från underrättelseskyldig-tas
het.

tredje undantagsregeln sikte på utlämnande informationDen tar av
sammanfallersker för vissa ändamål. Dessa ändamål med desom

fårgrunder enligt vilka del allmänna handlingarrätten att ta av
enligt tryckfrihetsförordningen. utlämnande har sinbegränsas Ett som

grund i myndighets verksamhet för inspektion, kontroll ellert.ex.
förutsätter alltså inte de enskildatillsyn berörda underrättasattannan

utlämnandet.om
Enligt direktivförslaget 12.3 kan vidare dataskyddsmyndig-art.

i fall fâ dispens från kravet underrättelse till denheten tvâ ge
förstaenskilde personuppgifter lämnas till tredje Detnär ut en man.

fallet underrättelseskyldigheten visar sig omöjlig fullgöra ellerär att att
fall kräver oproportionerlig insats. andra falleti Det ärvart atten

intressen hos denunderrättelseskyldigheten strider övergripandemot
persondataansvarige eller tredje Enligt kommentaren bören man.

organisationerdispensmöjligheten utnyttjas i fråga ägnart.ex. om som
sig humanitärt arbete eller bevakar mänskliga rättigheter, så att

hindras otillbörligt döma exempletderas arbete inte på Attsätt.ett av
skall användastanken dataskyddsmyndighetens dispensmöjlighetär att

med försiktighet.stor
Datalagsutredningen kan konstatera ordning enligt artikel 12att en

direktivförslaget effektivt enskildi givetvis sätt göraär ett att en
behandling honom ochmedveten pågår röratt somom en som

innefattar utlämnande personuppgifter. kan också vitsordasDet attav
integritetsrisker förknippade med ofta ligger ide ADBär attsom

uppgifter till tredje för användning i miljölämnas änut annanman en
emellertid inteursprungliga. Förfarandet enligt artikel 12den är

enligt svensk föreliggerförenligt med den till anonymitet rätträtt som
utlänmad. aspektför den begär få allmän handling Dennaatt ensom

frågabehandlas i avsnitt. kan vidare sigMannärmare nästa om
mycketvinsterna från integritetssynpunkt verkligen denuppväger

ibyråkrati följer med ordning enligt artikel 12betydande som en
bort del under-direktivförslaget. I och för sig kan ta avman en

den undantagsregelrättelseskyldigheten flitigt utnyttjandeett avgenom
skyldighetinnebär underrättelse inte behöver lämnas attatt omsom

föreligger grund lag elleruppgifter till tredje pâlämna ut man aven
under-den berörda föreskriften samtidigtförfattning och attanger

emellertid knappastbehöver lämnas. kanrättelse inte Detta vara
i direktivförslaget.bakom den berörda undantagsregelnintentionen nu
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den möjligheten används långt det går måste det,Men såäven somom
har finnas kvar lång rad fall där underrättelse måsteredan berörts, en

ske, i synnerhet på den offentliga sidan. Enligt utredningens mening
redovisatsfår de möjligheter få kunskap viss behandlingatt om en som

föregående vid diskussionen artikel 10 innefattai det om anses en
avvägning mellan den enskildes intresse och de krav kanrimlig som

skall då ocksåställas de persondataansvariga. Denna slutsatspå ses
utredningens övertygelse det kanske viktigastebakgrund attmot av

effektiv tillsyn.för integritetsskydd ligger i Detinstrumentet ett gott en
för under-de skulle behövasbättreär ettatt satsa resurser som

sådan intensifierad tillsyn. Betydelsenrättelseförfarande på av enen
effektiv tillsyn behandlas i avsnitt 13.närmare

inte i utredningens förslagMed hänsyn till vad har sagts tassom nu
artikel direktivförslaget.motsvarighet till 12 inågonupp

enskilde omfattas artikelinformation till denEn typ avavannan
föreskriften har den enskildedirektivförslaget. Enligt den13.5 i rätt

för bakominformerad utgångspunktema ellerbliatt resonemangenom
personuppgifter, resultat åberopasvarje behandling motav vars

åsyftas de fallframgår med bestämmelsenhonom. kommentarenAv att
åstadkommerautomatisk databehandling ochbeslut fattasdär genom

den enskildes intressen.resultat strider motsom
föreskriften direktivförslaget inte helt lättberörda iDen är attnu

utredningen uppfattar den innebär den krav påtolka. Som ävenattett
automatiskhelt och hållet kommer till ståndbeslut, genomsom

för detta har gått dendatabehandling, skälen beslutet omanger
bestämmelseArtikel skulle alltsåenskilde 13.5emot. omvara en

beslutsmotivering.
svenskFöreskrifter motivering beslut finns redan i Etträtt.om av

20§myndighet ärende skall enligtbeslut varigenom avgör etten
bestämtförvaltningslagen 1986:223 innehålla de skäl harsom

enskild.ärendet myndighetsutövning någon Iutgången, motom avser
beslutetfår dock skälen utelämnas helt eller delvis, bl.a.vissa fall om

det anledninginte går någon eller någon äremotpart annanom av
skälen utelämnats,uppenbart obehövligt upplysa skälen. Haratt om

upplysamöjligtbör myndigheten på begäran den är partsomav om
i efterhand. motivering besluthonom dem Bestämmelser avom om

domstolarnas dömandefinns också i vissa specialförfattningar. För
processuellabeslutsmotivering i de olikaverksamhet finns regler om

fattadet någonsin kan bli aktuellt i domstolarnaregelverken, attom nu
förvaltnings-automatisk databehandling. Förbeslut enbart genom

behövadel torde alltså intemyndigheternas och domstolarnas man
föreskriften i artikelnågon motsvarighet till 13.5.

betydelseartikel kan däremot tänkasEn motsvarighet till 13.5
vanligöverklaga beslut iinom den privata sektorn. Någon möjlighet att

iblandmening finns emellertid inte inom den sektorn, även enom
ordning, frågafråga kan hänskjutas till prövning i särskild t.ex. en om
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försäkringsersättning till särskilt inrättad nämnd på försåkringsom-en
rådet. Den enskilde får sina anspråk gällandegöra civilrättsligpå
grund. I sista hand har han alltid möjlighet vända sig till någonatt

för få den aktuella eller tjänsten levererad eller utförd.attannan varan
Det har inte heller, såvitt utredningen känner till, kommit fram några
egentliga önskemål ordning den imotsvararom en som som anges
artikel 13.5. Inte heller den diskuterade artikeln bör alltså motsva-nu

någon bestämmelse i den datalagen.ras av nya
Datalagsutredningen övergår till behandla de krav påatt attnu en

anmälan skall till dataskyddsmyndighetengöras direktivförslagetsom
ställer upp.

Innan någon behandling personuppgifter får ske, skall enligtav
huvudregeln i artikel 18.1 anmälan till dataskyddsmyndig-görasen
heten. Vad sådan anmälan skall innehålla framgår artikel 18.2.en av
Den skall innehålla åtminstone den persondataansvariges ochnamn
adress, behandlingens ändamål, de kategorier enskilda berörs,av som

beskrivning de uppgifter eller slag uppgifter skallen av av som
behandlas, de tredje eller slag tredjemän till vilka uppgifternamänav
kan komma lämnas tilltänkta överföringar till länder utanför EG-att ut,
området beskrivning vidtagna säkerhetsátgärder. Syftet medsamt en av
anmälningsskyldigheten enligt kommentarenär anmälningarna skallatt
ligga till grund för dataskyddsmyndighetens tillsyn behandlingav av
personuppgifter.

Medlemsstaterna skall emellertid enligt artikel 19.1 sörja för att an-
mälningsskyldigheten förenklas eller helt faller bort i fråga vissaom
slag behandling. Det gäller sådan behandling inte menligtav som
påverkar de enskildas personliga integritet wich do adverselynot
affect the rights and freedoms of data Subjects. Erfarenheten visar,

det i kommentaren,sägs åtskillig behandling nämndäratt av nyss
beskaffenhet och sålunda inte kräver någon detaljerad eller allmän
anmälan till dataskyddsmyndigheten.

direktivförslagetI art. 19.1 vissa exempel sådan behandlingges
inte ägnad medföraär några risker för den personligaattsom

integriteten. Hit hör framställande brev eller olika handlingarav
ordbehandling eller sökning i sådana informationsdatabankergenom

står för allmänheten.öppna Vidare behandling förnämnssom att
uppfylla skyldigheter följer lag eller författning ellersom av annan
skyldigheter på redovisnings-, beskattnings- eller socialförsäkringsom-
rådet the satisfaction of legal, accounting, social securitytax or
duties.

Utredningens förslag innebär, utförligt utvecklas i avsnitt 13,som
det nuvarande tillståndssystemet enligt datalagen avskaffas ochatt

med renodlat tillsynsförfarande.ersätts En förutsättningarna förett av
detta skall kunna ske emellertid vissa datasamlingaräratt att genom

anmälan kommer till Datainspektionens kännedom. Syftet med
anmälningsförfarandet anmälningarnaär skall ligga till grund föratt
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inspektionens tillsyn. Någon anmälningsskyldighet skall inte föreligga
för sådan behandling personuppgifter inte kan sägas represente-av som

risk frånnågon integritetssynpunkt.ra
Så långt har alltså utredningen inga invändningar de tankarmot som

utvecklas i direktivförslaget. Vad däremot diskuteraskan denärsom
metod används för anmälningsskyldigheten. Ut-avgränsaattsom
gångspunkten i direktivförslaget framgått, all behandlingär, attsom
skall anmälas. Vad får undan vissa slag behandlingärtassom av som
inte menligt påverkar de enskildas integritet.

Tanken enligt direktivförslaget särskilda reglerär att man genom
skall de olika kategorier behandling kan undan fråntasange av som
anrnälningsskyldigheten. Enligt uppgift finns det i Nederländerna och
Frankrike 24 knappt 40 särskilda författningar för olikaresp. som
branscher och sektorer de slag behandling inte behöveranger somav
anmälas. För säkerställa ipersondataansvariga stånd medäratt att att
säkerhet bedöma huruvida viss behandling personuppgifter falleren av
innanför eller utanför anrnälningsskyldigheten, skall beslutett om

för varje specificeraundantag slag behandling omfattasav som
ändamål, slag personuppgifter, slag enskilda berörs, slagav av som av
tredje berörs den tid uppgifterna skall lagras och,män samtsom som

det lämpligt, de villkor skall utföras.under vilka behandlingenärom
den behandling personuppgifter faller inI mån inte under deen av

särskilt reglerade undantagen skall den anmälas till dataskyddsmyndig-
heten.

Exemplen från Nederländerna Frankrike visar det krävsoch att
åtskilliga förregler lägga fast undantag från anmälningsskyldig-att

Ävenheten. med många sådana regler risken betydandeär att ett
mycket antal datasamlingar anmälas dataskyddsmyndig-måste tillstort
heten. särskilt intresse i sammanhanget titta deAv påär närmareatt
försök har gjorts inskränka tillståndsprövningen enligt denattsom

förenkladenuvarande datalagen. Det förfarandet infördessom av
Datainspektionen led i inspektionens ansträngningar begränsaattettvar
arbetet med de harmlösa datasamlingama till förmån för de meramera
känsliga. ändringarna 1982 begränsadesGenom i datalagen år
uttryckligen tillståndskravet till de kategorier personregister somav
ansågs särskilt känsliga. Syftet inskränka omfattningenattvara var av
tillståndsprövningen och i öka tillsynsaktiviteter-motsvarande månatt

tid. dröjde inteDessa mål uppnåddes också, bara för Detna. men en
länge förrän situationen densamma före lagändringarna medvar som

tillståndsansökningar knappast inspektioner kundeså många någraatt
hängde naturligtvis med den ökade datorise-Dettaäga sammanrum.

ringen och inget tyder på datoriseringen i Sverige kommer attatt
mycket antalkan alltså komma visa sig,Det stortstanna att att ettupp.

behandlingar får anmälas till dataskyddsmyndigheten. Antalet kan bli
den Överblick den integritetskänsliga databehandlingenså överstort att

dataskyddsmyndigheten bör ha helt går förlorad.som
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Ytterligare olägenhet med det anmälningsförfarandeen som
föreskrivs i direktivförslaget den procedur läggs fast förutgör attsom
förenklingar i eller undantag från anmälningsskyldigheten skall kunna

Enligt artikelgöras. 19.2 kräver åtgärd för förenkla eller göraatten
undantag från anmälningsskyldigheten dataskyddsmyndighetens
medverkan. Med tanke på de många undantag måste blirgörassom
belastningen på dataskyddsmyndigheten betydande. Handläggningen av
dessa ärenden, från integritetssynpunktrör harmlös databehand-som
ling, kommer i anspråk enligt utredningens förslagatt ta resurser som
bör tillsyn. Somägnas utredningen tidigare har ochnämnt som
utvecklas i avsnitt 13närmare tillsyn det kanske effektivasteär
instrumentet för integritetsskydd.ett gott

Det på vilket avgränsningensätt anmälningsskyldigheten harav
gjorts och det förfarande för undantag frångöra anmälningsskyldig-att
heten i direktivförslaget enligt utredningens meningärsom anges
förenade med så betydande olägenheter någon harmonisering medatt
förslaget till EG-direktiv inte bör ske i denna del. I stället kan det vara
lämpligt anmälningsskyldighetenavgränsa i den datalagen påatt nya

tillståndspliktensätt enligt den gällande datalagen harsamma som
bestämts, dvs. det i lagen uttryckligen vilken databehandlingatt anges

måste anmälas till Datainspektionen. Utredningen återkommer tillsom
frågan anmälningsskyldigheten i avsnitt 14 i den allmännaom
motiveringen och i anslutning till 37 § i specialmotiveringen.

Utredningen vill i det här sammanhanget också ta upp en annan
bestämmelse i direktivförslaget, nämligen artikel 16. Enligt den

fårartikeln myndighet eller inte meddela för den enskildeen annan
menliga beslut, beslutet fattas uteslutande sådan behandlingom genom

personuppgifter innefattar bedömning hans Ettav som en av person.
sådant beslut får dock meddelas i vissa fall. Ett undantag detär om
följer lag eller författning. Det andra undantaget l6.2.aart.av annan
innebär den enskilde kan få sådant beslut, beslutetatt acceptera ett om
meddelas inom för avtal mellan den enskilde och denettramen
persondataansvarige eller inför slutande sådant avtal, underettav
förutsättning den enskildes önskemål tillgodoses eller lämpligaatt att
åtgärder vidtas för skydda den enskildes intresse. l kommentarenatt
framhålls helt automatiska beslut kan komma bli störreatt att ett
problem i framtiden i takt med och sofistikeradeatt mer mer program
och utvecklas.även expertsystem

Den beslut artikel 16 avsedd f.n.är reglera tordetyp attav som
förekommabara i Sverige i form s.k. credit scoring. Det ärav

däremot sannolikt tekniken utvecklas sådant det isättatt ett att en
framtid blir möjligt meddela sådana beslut på andra områden.ävenatt

Artikel 16 besvärlig tolka och innehåller delvisär bestämmelseratt
strider varandra. Huvudregeln förbud heltmot mot auto-som om

matiska beslut sikte förpå den enskilde menliga beslut adverselytar
affecting him samtidigt undantagen fall där denettsom av synes avse
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tillgodoses provided by the dataenskildes synpunkter requestany
satisfied.has beensubject

utredningen har inhämtat torde bestämmelserna i artikelvadEnligt
införöverarbetas under den fortsatta beredningen16 komma att

till detta och till behovetbeslut. Med hänsynMinisterrådets att enav
överhängande, återfinns iföreskrift diskuteras intesådan ärsom nu

till bestämmelserna iinte någon motsvarighetutredningens förslag
creditdärvid beaktat användningenUtredningen harartikel 16. att av

Vidare kantillstånd Datainspektionen.scoring förutsätter nämnasav
kreditupplysnings-kreditupplysningslagen föremål förär översynatt av

1991 :06.utredningen Ju

personuppgifterUtlänmande5.4 av

förslaget till EG-belysa hurskall utredningen någotdetta avsnittI
till bestämmelsernaoffentlighetsprincipen ochförhåller sig tilldirektiv

myndigheter.personuppgifter mellanutlämnande avom

Offentlighetsprincipen

ochverksamheten hosOffentlighetsprincipen innebär statenatt
för insyn frånmöjliga utsträckningi är öppenkommunerna största

medborgarnaförutsättning förallmänheten. Detta attanses vara en
sina uppgifter. Manmyndigheterna fullgörkontrollera hurskall kunna

den skalloffentlighetsprincipensyftet med ärbrukar säga attatt
effektivite-ochi förvaltningenrättssäkerheten, effektivitetengarantera

betydelsehar naturligtvis ocksåOffentlighetsprincipeni folkstyret.ten
för samhälleallmänt detforskningen, kulturen och öppnaför rent som

Sverige.vi vill ha i
flera Störstkommer till uttryck påOffentlighetsprincipen sätt.

har delprincipen alla medborgarebetydelse har säkert rätt att taatt av
redanprincip infördes i vårt landhandlingar. Dennamyndigheternas

tryckfrihetsförordning.vi fick vår första1766, dåår
fastslagen ioffentliga finnsPrincipen handlingar äratt numera

handlingarvilka slagstryckfrihetsförordningen TF. l TF somanges
allmänheten.tillgängliga förär

skrift ellerframställningar ienligt förutomMed handling TFavses -
upptagningar. ADB-upp-s.k. tekniskavanligt slag ocksåbild av -

sammanhang. Dettahandlingar i dettaalltsåtagningar betraktas som
myndighetdatasamling hosinnebär bl.a. är attatt som enanseenen

inteemellertidhandlingar hos myndighetAlla ärhandling. en
omfattashandling skallallmänheten.tillgängliga för För att aven

idet heterdenoffentlighetsprincipen fordras också utgöratt en, som
förvaras hosdenhandling. handling allmän,allmän En ärTF, enom
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myndighet och är inkommen till eller upprättadatt hosanse som
myndighet.

Vad gäller ADB-upptagningar sådana förvarade hosanses en
myndighet, upptagningen tillgänglig förär myndigheten i sådanom
form kan läsa den där. Innebörden uttrycketatt "tillgänglig"man av

varjeär sammanställning sakligt sammanhängandeatt uppgifterav som
myndighet kan göra med hjälp tillgängliga ären attav program anse

handling förvaras hos myndigheten. Förutsättningen ärsom en som
endast sammanställningen skall kunna med rutinbetonadeatt göras
åtgärder. Förvarsrekvisitet såledesär uppfyllt oberoende av om
myndigheten själv har haft eller sig ha behov söka efterattanser av
eller sammanställa informationen fråga.i

Det räcker emellertid inte alltid med myndighet har sådanatt en en
faktisk tillgång till ADB-upptagning här har beskrivits fören som att

Ärupptagningen skall förvarad hos myndigheten. det frågaanses om
upptagning ingår i personregister, krävs också myndig-etten som att

heten har rättslig befogenhet överföringgöra upptagningenatt en av
till läsbar form. Om myndigheten saknar befogenhet överföraatt en
ADB-upptagning till läsbar form för den verksamheten, haregna
allmänheten nämligen inte heller delrätt upptagningen.att ta av

En ADB-upptagning ha kommit in till myndighet någonnäranses en
utomstående har gjort den tillgänglig för myndigheten på så densätt att
där kan läsas. TF:s regler handlingarnär upprättade inteom taranses
sikte särskilt på ADB-upptagningar. Reglerna innebär dock bl.a. att
upptagningar, ingår i ADB-register förs fortlöpande,ett ärsom som
upprättade registrennär i bruk. Exempel på sådana registertas är
myndigheternas skatteregister, polisregister, socialregister hälso-samt
och sjukvårdsregister.

Den omständigheten handling, varmed alltså ADB-att ävenen avses
upptagningar, allmän handlingär innebär inte nödvändigtvisen att vem

helst kan få del den. En del handlingar nämligen hemligaärsom av
därför sekretess gäller för uppgifter i dem.att Det betyder att
allmänheten inte har läsarätt handlingarna och myndigheternaatt att

förbjudna lämnaär dem. I finnsTF de grundläggandeatt be-ut
stämmelserna vilka begränsningar får i handlingsoffent-görasom som
ligheten. Närmare bestämmelser härom finns i sekretesslagen. I vilken
utsträckning sekretess gäller för uppgifter hos myndigheterna intetas

i detta sammanhang. Här kan dock erinras utgångspunktupp attom en
vid utformningen sekretesslagen har varit inte skulleav att man
åstadkomma sekretess vadän oundgängligenär nödvändigtmera som
för skydda det intresse sekretessen skall tillgodose.att Offentlig-som
het alltså huvudprincipen.är

Till sist skall i fråga offentlighetsprincipen den ocksåsägasom att
innefattar för enskildarätt del allmänna handlingaratt taen utan attav
de i samband därmed behöver sitt eller det ändamål föruppge namn
vilket handlingen önskas utlämnad. TF tillförsäkrar sökanden anonymi-
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underfaller någonutlämnandet handlingOmtet. avser en som
myndighetensekretesslagen, kan det dock händabestämmelse i att

skall användaseller vad denvill ha handlingenbehöver veta vem som
kan uppståhuruvida någon skada eller någotförtill prövaatt men om

handlingen lämnas ut.

EG-förslaget tilloffentlighetsprincipen ochFörhållandet mellan
direktiv

enligtEG-direktivetförslag iskall pekas på någraföljandeI det som
offentlighetsprincipen.berörutredningen

förutsättningarunder vilkadirektivförslagetartikel il 7 anges
såledesArtikelnfår behandlas.personuppgifter huvudöver taget anger

behandlingpersonuppgifter. Medlagligt behandladet ärnär att
vidtas medförstås varje åtgärdpersonal dataprocessing of som

inte.automatiskt elleråtgärden utförspersonuppgifter, oavsett om
personuppgifterna röjsåtgärderpå sådanaExempel är att genom

utlämnande dem. Attuppgifterna ellerspridningöverföring, avav
myndighets ADB-exempelvisuppgifter med stöd TFlämna ut enav ur

artikel 7.behandling enligtinnebärregister en
det iartikel 7får behandlas enligt ärpersonuppgifterfall dådeAv

Detintresse. äri detta sammanhangfall ärprincip endast ett avsom
punkt fårEnligt dennaunder punktenreglerasdet fall person-c.som
fullgöra åliggan-behövs förbehandlingenbehandlasuppgifter attom

de övrigaförfattning. någotInteföljer lag ellerden avannansom av
personuppgifter lagligbehandling ärreglerade fallen dåartikelni av

offentlig-med stödpersonuppgifter lämnasmedge utatt avsynes
hetsprincipen.

utlämnande itillåterredovisade punktendå denFrågan är ettcom
hurvägledningNågonoffentlighetsprincipen. närmaremedenlighet

Enligt utred-till den.inte i kommentarenskall tolkaspunkten ges
verkligenpunktenden aktuellatveksamtmåste detningen omanses
Vadoffentlighetsprincipen.utlämnande enligtsikte på bl.a.kan ta som

i betydelsenoffentlighetsprincipen rättentolkningtalar för denna är att
i Sverigetillämpashandlingar sådan dendel allmännaatt ta somav

förbetydelsemedlemsländer. Avi EG:smotsvarighetsaknar närmare
fastställadirektivförslagetsyftet med ärocksåtolkningen är attatt en

offentlig-uppnåsinte kansyfteskyddsnivå,hög ett omansessom nog
författningarfår gälla. DeSverigetillämpas ihetsprincipen densom

konkretion. Ut-kravfå uppfylla vissatorde vidareavsessom
ståndpunktendenhävdadärför benägen attredningen närmastär att

offentlighetsprincipen,utlämnande enligttillåter något7 inteartikel
uteslutersin bokstav inteenligtredovisade punktendenäven ovanom

tolkning.sådanen
innehållerEG-direktivförslaget tillartikel 8 iskall tilläggasHär att

behandlingengällerrestriktioner detspeciella närvissa personupp-av
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gifter särskilt känslig Med känsliga uppgifternatur. uppgifterav avses
bl.a. etniskt politisk uppfattning,om religiös ellerras, ursprung,

filosofisk övertygelse, hälsotillstånd och sexualliv. Sådana uppgifter får
i princip behandlas endast den enskilde skriftligen har samtyckt tillom
det. Vissa undantag från denna huvudregel finns dock. Bl.a. får
undantag i laggöras eller författning det påkallatärannan om ettav
viktigt allmänt intresse och det i författningen finns föreskrifter bl.a.

vilka uppgifter får behandlastyper och vilkaom av som personer som
får ha tillgång till personuppgifterna. Enligt utredningens uppfattning

det till följdär artikel 8 inte möjligt med stöd offentlig-av att av
hetsprincipen lämna känsliga uppgifter den enskildesut samtycke.utan

Av intresse i detta sammanhang vidare artikelär l .b. Enligt denna
artikel måste insamling uppgifter ske för specificerade, uttryckligaav
och lagliga ändamål och de insamlade uppgifterna får användas endast
på förenligtsätt är med dessa ändamål.ett I kommentaren tillsom
direktivet på denna punkt framhålls ändamålet måste definieras ochatt

så snävt möjligt.anges som
När det gäller verksamheten hos myndigheterna, skallsom

tillämpa offentlighetsprincipen, regleras deras uppgifter i allmänhet
relativt i lagar och förordningar. Särskiltnoggrant myndigheternasav
instruktioner brukar det framgå vilka arbetsuppgifter myndig-som en
het har. Man kan densäga verksamhet myndigheterna skallatt som

sig påägna densätt närmare preciseras i lagar och förordningarsom
denutgör för hurgräns personuppgifter fåryttersta behandlas.

En myndighet får således samla in personuppgifter endast om
uppgifterna skall behandlas i den verksamhet myndigheten ärsom

Ändamåletålagd utföra. med behandlingenatt uppgifterna skallav
definieras så klart möjligt i enlighet härmed. Enligt utredningensom
kan inte hävdagärna myndighet samlar in uppgifter förattman en att
tillgodose offentlighetsprincipen. Innebörden härav är ändamåletatt
med behandlingen uppgifter inte kan bestämmas på det detsättetav att
skall tillgodose offentlighetsprincipen. Ett utlämnande personuppgif-av

med stöd offentlighetsprincipenter kan därmed inte förenligtav anses
med den ändamålsangivning artikel 6. föreskriver.lsom

En fråga intresse förhållandetrör mellan artikelnannan av om
ändamålsbestämningar och föreskriften i 2 kap. 3 § TF myndig-om
hetens rättsliga befogenhet överföringargöra ADB-upptagningar.att av

Enligt 2 kap. 3 § TF har ADB-upptagningsagtsanses, som ovan, en
förvarad hos myndighet, upptagningen tillgängligär fören om
myndigheten med något tekniskt hjälpmedel myndigheten självsom
utnyttjar för överföring i sådan form den där kan läsas, avlyssnasatt
eller på uppfattas.sätt Innebördenannat uttrycket "tillgänglig" ärav

varje sammanställning sakligtatt sammanhängande uppgifterav som
myndighet kan med hjälpgöra tillgängliga ären attav program anse

handling förvaras hos myndigheten. Förutsättningensom en ärsom
endast sammanställningen skall kunnaatt med rutinbetonadegöras
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åtgärder. Förvarsrekvisitet således uppfyllt oberoendeår av om
myndigheten själv har haft eller sig ha behov söka efterattanser av
eller sammanställa informationen i fråga.

Det räcker emellertid inte alltid med myndighet har sådanatt en en
faktisk tillgång till ADB-upptagning här har beskrivits för atten sotn

Ärupptagningen skall förvarad hos myndigheten. det frågananses om
upptagning ingår i personrcgister, krävs också myndig-ett atten som

heten har rättslig befogenhet överföring upptagningengöraatt en av
till läsbar form. Om myndigheten saknar befogenhet överföraatt en
ADB-upptagning till läsbar form för den verksamheten. haregna
allmänheten nämligen inte heller del upptagningen. Kraveträtt att ta av
uttrycks överföringpå så någon inte får "om myndig-sätt göras.att

enligt förordningheten lag eller eller särskilt beslut. grundar sigsom
lag. saknar befogenhet överföringeti". Som exempelgöraatt

särskilda beslut. grundas lag. kan sådanapå beslutnämnassom som
Datainspektionen fattar med stöd 6§ första stycket 7 datalagenav

vilkaangående personuppgifter får tillgängliga.görassotn
Den fråga här intresse huruvida uppgivet registeräit-är är ettsom av

kan föreskriftdatnål eller beslut begränsatutgöra ettanses en som
myndighetens rättsliga befogenhet enligt 2 kap. 3 och§ TF således
också allmänhetens del allmänna handlingar enligträtt TF.att ta av

Gällande innebär register skall föras förrätt bestämtatt ett ett
ändamål. Vidare skall iakttas inte andra uppgifter registreras änatt

står i överensstämmelse med registrets ändamål uppgiftersamt attsom
inte samlas. lämnas eller används i överensstämmelse medänut annat
registerändamålet 7 §.

För tillståndspliktiga register bestäms registerändamålet Datain-av
spektionen det gäller5 §. När statsmaktsregister torde dock regering-

eller riksdagen i regel bestämma ändamålet. inteOm så har skett,en
bestäms ändamålet Datainspektionen förutsättningunder registretattav

tillståndspliktigt 6 §. För övriga register, dvs. register inteär a som
kräver tillstånd enligt andra2§ stycket och inte inrättassom av
statsmakterna, bestäms ändamålet den registeransvarige myndig-av

själv.heten
För åtskilliga de register myndigheterna för i dag ärav sotn

ändamålet förhållandevis angivet. Inte sällan ändamåletvagt uppges
tillsyn.planering, statistik etc.vara

Enligt utredningens förslag skall ändamålet i fortsättningen
bestämmas den för personuppgifterna.av som ansvarar

Ändamålsbeskrivningen avgörande betydelse både enligtär av
gällande och utredningens förslag för vilka bearbetningarrätt som en
myndighet för Principen den myndighet för endastgöra. är göraatt en
sådana bearbetningar ligger inom för ändamålet. En centralsom ramen
utgångspunkt det gäller förvaringskriteriet i allmänhetennär TF är att
skall få del upptagning i utsträckning den ärta av en samma som
tillgänglig för myndigheten likställighetsprincipen. Innebörden av
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denna princip enligtär utredningen visstpå bestämt ändamålsättatt ett
normalt måste medföra också sådan begränsning ianses en en
myndighets befogenhet överföringar, vilkagöra avviker frånatt
ändamålet, i 2 kap. 3 § TF.som avses

Denna ståndpunkt skulle möjligen kunna ifrågasättas då det är
myndigheten själv har bestämt ändamålet. förarbetenaI till kap.2som
3 § TF nämligen med "särskilt beslut" ha åsyftatnärmastsynes man
beslut meddelade Datainspektionen jfr 1975/762160, 87av prop. s.
ff. En så tolkning vinnersnäv emellertid enligt utredningen inte stöd

lagtexten och skulle också innebära svårförståeligt undantag frånettav
likställighetsprincipen. Enligt utredningens mening bör därför en
begränsning ändamålsbestämning myndighet självgenom en som en
har beslutat också motsvarande begränsning förutgöra vadom en som

allmän handling enligt 2 kap. 3utgör § TF.
I detta sammanhang kan tilläggas utredningens förslagatt att

ändamålsbeskrivningar i framtiden skall preciserade kommervara mer
leda till inte bara myndighetens möjligheter till bearbetningaratt att

begränsas också allmänhetens insyn i motsvarande månutan att
begränsas.

Förslaget till EG-direktiv påverkar vidare principen i TF att en
sökande begär få handling har Deträttatt ut attsom en vara anonym.
skydd den vill del handling på detta åtnjutersätttasom som av en

viktigt inslag i offentlighetsprincipen. Anonymitets-utgöra ettanses
skyddet har alltid del offentlighetsprincipen, detsetts som en av men

först relativt nyligen principen har lagfästs iär TF 2214. Ensom
sak sekretesslagen många gånger låter mellanär gränsenattannan

hemlig och offentlig handling bero på prövning risken för skadaen av
vid utlämnande. I sådana fall kan det nödvändigt denattvara som

fåbegär handling talar han och vad han skall haäratt ut en om vem
handlingen till. Inte sällan viss handling kunna lämnast.ex.anses en

till forskare kanske inte till andra på grund riskenut men personer av
för skada.

För skydda den enskilde innehåller förslaget till EG-direktiv,att
har redovisats i avsnitt 5.3, mycket långtgående krav på in-som

formation till den enskilde. särskiltAv intresse i detta sammanhang är
artikel 12. Den artikeln vad den persondataansvarige skall iaktta dårör
personuppgifter lämnas Enligt denna artikel skall den persondataan-ut.
svarige förvissa sig den enskilde vid lämplig tidpunkt under-attom

uppgifter lämnats En sådan underrättelse skallrättas när bl.a.ut.om
uppgiftinnehålla utlämnade uppgifter.är mottagareom vem som av

Vissa undantag frånmedges denna huvudregel. Informationsplikten
gäller bl.a. inte den enskilde informeratsredan har att ettom om
utlämnande uppgifterna kommer ske eller kan komma ske.att attav
Den gäller inte heller skyldigheten lämna uppgifterna harutattom

i författning undantag från informationsplikten. Detgörangetts en som
skulle i anslutning till dessa direktivförslagetundantag i kunna hävdas
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allmänheten i Sverige väl medveten offentlighetsprincipensäratt om
existens. Vidare såväl myndigheternas skyldighetär lämnaatt ut
allmänna handlingar anonymitetsskyddet reglerade i grundlag.som

berörda undantagenDe i direktivförslaget torde dock intenu ge
för lämna personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.utrymme att ut

lnformationsplikten för den persondataansvarige enligt direktivförslaget
syftar till den enskilde kunskap den behandling pågåratt ge om som

särskilda falleti det så han i fråga den enskilda datasamlingenatt om
kan sina rättigheter enligt dataskyddsbestämmelserna.utöva Vidare
torde författningar åsyftasde i direktivförslaget uppfylla vissasom

konkretion jfrkrav vad i det föregående 7.c.sagts art.som om
undantag innebärEtt informationsplikten inte gäller närannat att

utlämnande sker till tredje för tillgodose "an equivalentatten man
right of another and the rights freedomsand of others" art.person
12.2 och 14.1.g. Eventuellt skulle principen anonymitetsskyddom

upprätthållas medkunna stöd denna undantagsregel. I motsvaran-av en
situation har nämligende enligt Europarådskonventionen tryckfriheten

offreedom the press exempel på vad innefattasangetts ettsom som
uttrycket "the rights freedomsi and of others" 8.b, 9.b ochse art.

punkt 58 i kommentaren. Utredningen emellertid inte övertygadär om
denna tolkning korrekt.äratt

för offentlighetsprincipenAv intresse vidare artikel 6.e. Enligtär
denna artikel skall personuppgifter gallras de inte längre behövsnär
för de ändamål för vilka de behandlas. Artikeln medger dock att
personuppgifter får lagras längre vad har de kanän sagtssom omnu

ha historiskt intresse eller de för förlagras användasett attanses om
forskning eller statistik.

Offentlighetsprincipen bygger förutsättningen myndighetsatt en
handlingar i rimlig utsträckning finns kvar de inte längreäven når
behövs i myndighetens verksamhet. Rätten till insyn i myndigheternas
verksamhet inte begränsad i tiden. I praktiken det naturligtvis påär är

insynsintressetdet klingar med tiden. Samtidigt förhållersättet att av
det sig så äldre allmänna handlingar vissa falli kan ha särskiltatt ett

intresse. Som exempel härpå kan det sekre-nämnas närstort att nu,
tesstiden löpt möjligt få fram vilka vidtogsär åtgärderut, att som av
svenska myndigheter under andra världskriget.

Direktivförslaget innehåller inte något från huvudregelnundantag
gallring det möjligt personuppgifterbevara med hänsyngör attom som

till offentlighetsprincipen.
sällan lärInte ändamålet med behandlingen sådant attvara person-

uppgifterna måste bevaras under lång tid. fall, detI andra närt ex
gäller personuppgifter används i och för myndigheternas ärende-som
hantering, lär det ofta så uppgifterna inte behövs änatt annatvara

förhållandevisunder kort tid. viss tid efter det ärendetEn äratt
avslutat lär myndigheten många gånger inte behöva uppgifterna längre.
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Offentlighetsprincipen särskilt viktig just det gällernäranses
myndigheternas myndighetsutövning, alltså i myndigheternas utövning

befogenheter bestämma förmåner, rättigheter, skyldigheter,attav om
disciplinär bestraffning och liknande. Det givet personuppgifterär att

används i nämnda sammanhang kan ha allmänt intresseett stortsom nu
efter det ärende avslutat.även äratt ett

iInga begränsningar offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen brukar, definierashar densagtssom ovan, som
grundsats enligt vilken samhällsorganens verksamhet skall ske under
allmän insyn och kontroll. offentliga verksamheten måste liggaDen

för medborgarna och de nyhetsförmedlande på sådantöppen organen
dessa kan inhämta upplysningar i skilda angelägenheter eftersätt att

informationsgivning. Offentlig-val, oberoende myndigheternaseget av
förhetsprincipen har framhâllits, garanti rättssäkerheten,utgör, som en

effektivitet folkstyret. Principeneffektivitet i förvaltningen och i om
allmänna handlingars offentlighet och yttrandefriheten inslag iär

föroffentlighetsprincipen. Meddelarfriheten, dvs. ochrätten attvar en
i vissa undantagsfall lämna uppgifter i vilket helst förämneutom som

regelverk vilketpublicering, kan också del det genomses som en av
offentlighetsprincipen förverkligas.

Offentlighetsprincipen omistlig för den svenska rättsordningenär
och för demokratin i Sverige. Genom få allmännarätten att ut
handlingar främjas fritt meningsutbyte och allsidig upplysning.ett en
Handlingsoffentligheten inslag i den medborgerliga yttrande-utgör ett
och informationsfriheten och därmed förutsättningarna för denär en av
fria demokratiska åsiktsbildningen. Också meddelarfriheten är av
central betydelse för den fria åsiktsbildningen massmedia.genom
Väsentliga och viktiga samhällsintressen får inte åsidosättas genom
ökad sekretess, hindrar grunden och föri sund öppetettsom en
demokratiskt samhälle nödvändig insyn.kontroll och

svensk harmoniseringEn med EG:s regler måste enligt utredningen
ske på förenligt offentlighetsprincipen.med Detsätt är ärett som
viktigt vi från svensk sida i det kommande integrationsarbetetatt
hävdar vår tradition betydande öppenhet i förvaltningen.av

Med hänsyn till det sagda har utredningen från ingautgått att
inskränkningar skall i offentlighetsprincipen. frågaDengöras som
utredningen därmed har haft vilka förslagetpå tillöverväga är sättatt
datalag måste avvika från det föreslagna EG-direktivet för offentlig-att
hetsprincipen skall lämnas orörd. Utredningen har därvid kommit till
följande slutsatser.

innefattarNär det gäller sådan behandling utlämnandesom av
personuppgifter med stöd offentlighetsprincipen, har utredningenav

redovisat den ståndpunkten artikel 7 visserligen inte-tillåterattovan
utlämnande.något Vid bokstavstolkning utesluter dock punktenen ren
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i artikeln inte sådan tolkning. Om i datalagen in be-tasc en en
stämmelse i princip lydelse punkten blir det formelltav samma som c,
möjligt lämna uppgifter enligt offentlighetsprincipen. Någonatt ut
formell avvikelse från direktivet behövs således inte här se § förstall

förslagetstycket 3 till datalag.
Vad har artikel första7.c och ll § stycket 3sagtssom nu om

förslaget till datalag gäller också artikel 8.3 och 33 § 4 förslaget till
datalag. Regleringen i 32 35 §§ behandling känsliga uppgifterom av-
för anställningsändamål innehåller dock inte några bestämmelser om

får ha tillgång till uppgifterna, vilket krävs enligt artikel 8.3vem som
direktivförslaget.i

Däremot den föreskriftmåste i datalagen direktivför-motsvararsom
slagets artikel ändamålsbestämning förses med undantag. Somettom
utredningen har hävdat kan inte ändamålet med behandlingovan en

uppfylla offentlighetsprincipen, eftersom myndighet inteattvara en
kan samla in uppgifter i detta syfte. det gäller kravetNär påanses
ändamâlsbestämning vid behandling personuppgifter fordras därförav

undantag innebörd myndighet får lämna personuppgifterett att utav en
enligt TF se 9 § andra stycket. sådant undantag behövs ocksåEtt när
det gäller bestämmelsen registerforskning i 30§ andra stycketom
förslaget till datalag. förutsättningar föreligga förDe skall attsom
uppgifter skall kunna lämnas enligt den föreskriften innefattar inteut

utlämnande med offentlighetsprincipen.stöd Det undantagett av som
behövs återfinns i tredje stycket i den berörda paragrafen.

För den vill del handling skall kunna detatt ta garanterassom av en
anonymitetsskydd TF kan vidare i datalagen inte in någontassom ger,
motsvarighet till artikel 12 enskilda berörs skall underrättasattom som

utlämnande. Någon sådan skyldighet föreskrivs således inte iettom
förslaget till datalag. förAtt andra skäl talar inte i datalagenäven att

in motsvarighet till artikel avsnitt12 har berörts i 5.3.ta en
Vad gäller förslaget i EG-direktivet till gallring innebär det som

utredningen anförthar underlaget för offentlighetsprincipenattovan
starkt beskärs. Som utredningen offentlighetsprin-har anfört bygger
cipen förutsättningenpå myndighets handlingar finns kvar ävenatt en

de inte längre behövs i myndighetens verksamhet. arkivlagenInär
1990:782 kommer denna tanke till det myndig-uttryck på sättet att
heternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas deså att
tillgodoser bl.a. del allmänna handlingar 3 § tredjeserätten att ta av
stycket. För denna princip skall kunna upprätthållas det gällernäratt
personuppgifter erinran i datalagen 19 §måste den segörasen om
förslaget till datalag.

slutsatser direktivförslagets nuvarande lydelse.Dessa bygger på
Som tidigare råder dock oenighet inom EG hur ettsagts en om

framtida direktiv skall utformat. Kommissionen har uttalatsInomvara
avsikten med direktivet inte varit omöjliggöra för de länderatt att som

offentlighetsprinciphar ha denna kvar. Man har bl.a. pekat påatten
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förslagets artikel 9 enligt vilken medlemsländerna i yttrandefrihetens
intresse skall undanta behandling personuppgifter frånpressens av
direktivets tillämpningsområde. Vidare har framförts förslagetatt
lämnar vida marginaler för medlemsländerna vid införandet av
direktivets bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Den gransk-
ning genomförs under det fortsatta arbetet direktivförslagetpäsom
kan, utredningen det, ske i ljuset den utvecklingantas motsom ser av
ökad insyn och öppenhet pä gång inom EG.ärsom

Det också möjligt det förhållandeär tidigare nämnts,att attsom
samtliga medlemsländer inom EG kommer ha antagitsnart att
nationella dataskyddslagar och anslutit sig till Europarädets dataskydd-
skonvention, kan behovet direktivförslagetgöra minskar.att att antaav
Grundtanken direktivförslageti densamma i dataskyddskon-är som
ventionen, nämligen det i alla konventionsstater skall gällaatt

regler till skydd för den personliga integriteten och attgemensamma
restriktionerna för överföring uppgifter mellan länderna begränsas.av

deEn grundläggande principerna i dataskyddskonventionen ärav som
i avsnitt 4.2. överföring personuppgifternänmts undergâratt av som

automatisk databehandling mellan konventionsstater i princip skall vara
fri.

Utlämnande personuppgifter mellan myndigheterav

I EG-kommissionens direktivförslag uppräkninguttömmandeges en av
vilka slag behandling personuppgifter tillåtna Allart. 7.ärav av som
behandling inbegripet utlämnande inte grundas denpâsom- -
enskildes samtycke, skall nödvändig.vara

Offentlighetsprincipen tillämplig myndigheter emellan jfrär även
Justitiekanslems uttalande i beslut JK 1985 104.s.

Den svenska sekretesslagens huvudregel, sekretess mellanråderatt
myndigheter, torde inte stå i strid med direktivförslaget. Problemet är
det omvända, nämligen de svenska sekretessbrytande reglerna ärom
förenliga med direktivet.

Regler begränsningar i främstsekretessen finns i kap. 5 § ochlom
14 kap. sekretesslagen 1980: 100. I kap. finns bestämmelserl 5 § om
nödvändigt utlämnande uppgifter medan 14 kap. 3 §§ innehållerlav -

begränsningargenerella i sekretessen mellan olika myndigheter.
Enligt kap. sekretesslagen1 5 § hindrar sekretessen inte att en

myndighet lämnar uppgift till myndighet eller självständigut en annan
Verksamhetsgren inom myndighet, utlämnandet nöd-ärsamma om
vändigt för den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sinatt

direktivförslaget,verksamhet. Den bestämmelse i artikel 7 i kansom
stöd denna regel i sekretesslagen, punkt i den del be-är cge

stämmelsen ásyftar verksamhet nödvändig för fullgöraär attsom
Äventjänsteáligganden. artikel torde kunna åberopas.7 .e
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Enligt 14 kap. förstal § meningen sekretesslagen får sekretess-en
belagd uppgift alltid lämnas till regeringen eller riksdagen. Detta kan

nödvändigt i vissa dispensärenden. Utan hinder sekretesst.ex.vara av
får enligt lagrum andra meningen myndighet lämnasamma uten
uppgifter till myndighet eller till självständig verksamhets-en annan en

inom myndighet, uppgiftsskyldigheten följer laggren samma om av
eller förordning. Exempel härpá 3 kap.är 17 § taxeringslagen
1990:324 angáende för andrarätt myndigheter del själv-att ta av
deklarationer eller läkares skyldighet enligt 2 § kungörelsenatt
1957:632 cancerregister anmäla upptäckta fall sjukdomen tillom av
cancerregistret.

Första meningen i 14 kap l § kan beroende på utlämnandets art- -
grundas pá antingen artikel 7.c eller 7.e i direktivförslaget. Andra
meningen refererar till skyldigheter följer lag eller förordningsom av
och täcks därför artikel 7.c.av

Genom 14 kap. 2 § sekretesslagen möjliggörs utlämnande av
sekretessbelagda uppgifter till myndighet, uppgifternaen annan om
behövs där för granskning den verksamhet där uppgiften före-av
kommer. Sådan granskning kan avse

rättsligt förfarande tjänsteman,mot-
omprövning myndighets beslut,av-
tillsyn eller revision hosöver myndighet.-
Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas i yttrandenäven sakkun-av

nig till domstol eller myndighet bedriver förundersökning isom
brottmål. Sekretessen inom hälso- och sjukvården socialtjänstensamt
hindrar dessutom inte misstanke brott anmäls till polis elleratt om
åklagare i vissa fall.

Även beträffande 14 kap. 2 § kan alternativt direktivförslagets
artikel 7.c eller 7.e åberopas.

I 14 kap. 3 § sekretesslagen finns generalklausul tillåteren som
utlämnande sekretessbelagda uppgifter till myndighet,av en annan om
det uppenbartär intresset uppgifterna lämnas har företrädeatt attav
framför det intresse sekretessen skall skydda. Detta lagrum täckssom
inte artikel 7.c i direktivförslaget eftersom lagrummets tillämpningav
innebär intresseavvägning. Däremot bestämmelsen sannoliktären
förenlig med artikel 7.e. Visserligen det svenska uppenbarhets-är
rekvisitet och direktivförslagets nödvändighetsrekvisit till innehållsitt
olika, innebörden begreppen vid den praktiska rättstillämp-men av
ningen kan överensstämma tämligen väl.antas

Sammanfattningsvis förefaller ingen konflikt föreligga mellan, áatt
sidan, de sekretessbrytande reglerna avseende utlämnandeena av

personuppgifter mellan myndigheter och, â andra sidan, direktivför-
slagets bestämmelser i artikel

Förslaget till EG-direktiv innehåller definition "tredje man",en av
vilken omfattar alla fysiska juridiska och myndig-personer, personer
heter den enskilde data subject, den persondataansvarige ochutom
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eller hanspersonuppgifter under dennes tillsyn påbehandlarenvar som
2.0.uppdrag art.

direktiv-artikel innebärgrundas påutlämnande inte kanOm ett
Enligttill tredjeinte får lämnasuppgifterförslaget utatt man.

fåruppgifter intesekretessbelagdai principsekretesslagen gäller att
Bestämmelsernaför andra myndigheter.enskilda ochröjas för om

mellanockså i förhållandetemellan gällermyndigheternasekretessen
och §§.myndighet kap. 2 3lverksamhetsgrenar inomolika samma

fördrar såledesoch sekretesslagen gränsenDirektivförslaget upp
Från integritetssyn-olikauppgiftslämnande på någotobehörigt sätt.

nämnvärdha någonskillnad inteemellertid dennatordepunkt
direktivetsutredningenhärtillMed hänsynbetydelse. attanser

svenska datalagen.i deninte bör indefinition tredje tasmanav
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6 tillämpningsområde;Lagens per-

sonregister, persondatamängd eller

personuppgift

rättGällande1

Med begreppet personregister förstås enligt § datalagen "register,1
förteckning eller andra anteckningar förs med hjälp automatisksom av
databehandling ADB och innehåller personuppgift kan hän-som som
föras till den med uppgiften."avsessom

departementschefenspecialmotiveringen till § anfördeI 1 om
följande f:registerbegreppet bl.a. prop. 1973:33 118s

beträffar register därunder falla förutomVad begreppet bör
Uppenbarligenregister förteckningar och andra anteckningar.även

första förteckningar omfattar flertal faktiskai hand ettavses som
emellertid kunnauppgifter likartat slag. I undantagsfall bör detav

fråga endast enda uppgift. register skallFör att ett ansesvara om en
föreligga frågamåste det emellertid irekt eller indirekt vara om
behandling från informationssynpunkt faktiska uppgifter. Ettav
ADB-register kan sålunda inte baraupprättat attanses genom
löpande lagras i datamedium, elvis för sättningtext ett attexem
skall kunna ske med hjälp ADB-teknik. ppenbarligen faller paav
grund härav åtskilli databehandling olika slags litteratur, främstav

datalagens i den månskönlitteratur, tillstândssystem. Förstörutan
databehandlingen sikte faktiska uppgifter i den litterärapåtar
framställningen såsom för mnehállsregister ellerupprättande av-liknande föreligger register i datalagens mening. Vidare börett ett- föreligga, skall användasregister de lagrade uppgifternaanses om
för framställa elvis telefonkatalog, adressregisteratt ettexem en
eller taxeringskalen gränsdragningen detDen närmare nären er.
gäller bestämma isterbegreplpetsinnebörd får i praxis.görasatt re

frågan huruvi skall föreliggaAven registerett ansesa er era
får i praxis. ansluter mig till SCBs uppfattningJagavgöras närmare

ofta datafilerdet torde lämpligt betrakta helaatt att systemvara av
till dessa hörande härlednings- bearbetningsprogramoch och ettsom

förutsättningenda personregister. En bör dock att systemetvara
tekniskt och administrativt fungerar det naturligtså, är attatt
uppfatta enhet.det som en

Med hänsyn till vad jag har anfört jag medatt person-nu anser
register i datalagens mening bör register, förteckning elleravses
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andra anteckningar förs med hjälp ADB och innehållersom av som
personuppgifter kan hänföras till den med uppgiften.som som avses

för fråganAvgörande datalagen huvud tillämpligöver ärtagetom
på register vidare huruvida försregistret med hjälpär ADB ellerett av
inte. Register förs hjälpmed teknik fallerADB i dagänsom av annan
utanför datalagens tillämpningsområde.

Med begreppet personuppgift upplysning enskildavses som avser
Sådana personuppgifter kan många olika slag.person. vara av

Upplysningar födelseda-som avser en persons namn, personnummer,
nationalitet, utbildning och familje- och anställningsförhållandentum,

Ävensjälvklart sådana personuppgifter. upplysningarär att anse som
mindre personlig kan emellertidär utgöranatursom av anses

personuppgift. Hit bör enligt lagmotiven höra exempelvis upplysningar
bostadsförhållanden, fastighets-banktillgodohavanden,om en persons

eller bilinnehav upplysningar i övrigt rörsamt som en persons
ekonomiska ställning.

En personuppgift kan hänföras till viss antingen direkten person
själva personuppgiften eller med hjälp särskild identitetsupp-genom av

gift också ingår i registret. En identitetsuppgift behöver dock intesom
Ävenentydig och ellerunik sådan den allmänt bekant.ärattvar mera

register inte innehåller andra identitetsuppgifter sådanaän görsom som
möjligt enbart för den invigde förstå vilkendet att person som en

upplysning omfattas datalagens bestämmelser.avser av
Om kan identifieras anställningsnummer, med-personen genom

kundnummer liknandelemsnummer, eller registretär att ettanse som
personregister. Detsamma gäller statistiska uppgifter där beteckningar

dylikt återfinnsoch också på dokument det möjligtgör attsom
uppgifternaåterknyta till vissen person.

praxisUr kan hämtas följande fall.
fallEtt år 1975 prövades regeringen gällde registerettsom av som

kontrollera telefondebiteringen företagavsåg påatt ett attgenom
uppgift samtal fördes vissa telefonanknytningar registrera-om som
des. Eftersom uppgifterna med säkerhet kunde knytas till vissinte en
anställd då varje telefonanknytning disponerades fleraperson, av

dock inte föreligga.ansågs personregisterettpersoner,
Ett spaningsregister Generaltullstyrelsen förde skulle enbartsom

innehålla uppgifter fartygolika transportmedel bilar, såsometc.om
transportmedelskod, fartygshamn, registreringsnamn, fabrikat, färg,
årsmodell och särskilda kännetecken. Registret likvälansågs vara
personregister, eftersom registreringenändamålet med sökaattvar
upplysning enskild och det dessutom till exempelvis varjeom person
motorfordon fanns anknuten.ägareen

betydelse för personregisterbegreppet också ändamåletAv medär
register. enligtI tillståndsärende skall datainspektionen 5 §ett ett

datalagen meddela villkor ändamålet med registret. Enligt deom
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allmänna bestämmelserna i § datalagen7 skall vidare personregisterett
föras för bestämt ändamål se också 7 a§ innehålletett i denom
förteckning registeransvarig skall ha sinaöver personregister.som en

6.2 Europarådets konvention

I Europarådskonventionen se avsnitt 4.2 definieras art. 2 perso-
nuppgift, automatiskt dataregister och automatisk behandling pá
följande sätt:

,Personuppgift personal data: varje information hänförligärsom
till identifierad eller identifierbar individ datasubjekt/datasubject.en

Automatiskt dataregister automated data file: varje mängd set
uppgifter data föremål förär automatisk behandling.som

Automatisk behandling omfattar följande operationer, de heltom
eller delvis utförs på automatisk by automatedväg lagringmeans: av
data, utförandet logiska och/eller aritmetiska operationer med dessaav
data ändring, strykning, återhämtning eller spridning demsamt av
alteration, retrieval dissemination.erasure, or

6.3 Förslaget till EG-direktiv

det förstaI utkastet till EG-direktiv används följande definition 2art.
personregister personal data file: varje mängd setav av person-

uppgifter, de centraliserade ellerär geografiskt utspridda,oavsett om
föremål för automatisk behandlingär eller de inteävensom som, om

föremål för automatisk behandling,är strukturerade och tillgängligaär
i organiserad samling i enlighet med vissa särskilda kriterier, påen
sådant sätt användningen eller kombinationen dem underlättasatt av
...structured and accessible in organized collection according toan
specific criteria in such facilitate theirtoa way as use or com-
bination.

Direktivförslaget i den andra versionen tillämpligt automatiskär
behandling personuppgifter och sådan manuell behandlingav av
personuppgifter innebär uppgifterna eller bli ordnadeärattsom avses
i register, dvs. så sökning personuppgifter underlättasett art.att av

l.
Med personuppgift personal data varje information äravses som

hänförlig till identifierad eller identifierbar fysisk data-en person
subjekt/data subject; identifierbar någon kanären person som
identifieras, direkt eller indirekt, särskilt hänvisning till ettgenom
identifikationsnummer eller fleraeller faktorer ärgenom en som
utmärkande för hans fysiska, psykologiska, ekonomiska,mentala,
kulturella eller sociala identitet art. 2.a första stycket.
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sådanformstatistiski ärUppgifter presenterats som avsom
identifie-rimligen kanlängreinteberördakaraktär deatt personerna

stycket.andrapersonuppgifter 2.aart.räknas inte somras,
identifieraskandirektivförslagettillEnligt kommentaren personen

bil-telefonnummer,indirektellerdirekt ettgenomgenom namn
ellersocialförsäkringsnummer,registreringsnummer, passnummer

medgerkriterierutmärkandekombination att ensomavgenom en
kanDettillhör begränsas.handenkänns igen att gruppgenomperson

Definitionenbostadsort.ellerexempelvis ålder, yrkesigröra om
ellerfingeravtryckutseende,uppgifter gäller röst,täcker också som

kännetecken.genetiska
depers0na-uppgifteravidentifieradebegreppetdefinitionNågon av

enligt kommen-innebärDettadirektivförslaget.finns inte ilized data
avhängiginteavidentifieradeuppgifter ärfrågan är avatttaren om

emellertid,haridentitet. Detenskildesdenför bestämmakostnaden att
speciella fallde närinödvändigtangivits, att,ansettsovansom

uppgifterna intestatistik,i formuppgifter sammanställts attangeav
rimligenenskilda inte längredepersonuppgifterbetraktaskan omsom

identifieras.kan
förståsprocessingpersonal data,behandling processingMed

medvidtasåtgärdermängdeller setvarje åtgärd personupp-somav
Sådanaeller inte.automatisktutförsåtgärdengifter, oavsett om

bearbetninglagring,strukturering,inmatning,insamling,åtgärder är
Consultation,sökningretrieval,återvinningändring,eller an-

eller på sätt göraspridningöverföring,röjandevändning, annatgenom
2.b.förstörande art.ellerinnehållande, raderingtillgängligt,

skallindividervalts fördefinitionvidkommentaren attI attanges en
tillinsamlingdärför allt frånDefinitionen täcketskydd.tillförsäkras ett

uppgifter.utradering av

ställningstagandentidigareUtredningens6.4

utgångspunkterAllmänna

personuppgiftändamål ochRegister, ADB,

rekvisitinnefattarpersonregisterbegreppetnuvarandeDet tre varsom
nämligenbegreppet,avgränsningnödvändiga förför sig är aven

Härtill kommerpersonuppgift.databehandling ochautomatiskregister,
ändamål.för bestämtskall förasregistervarje ettatt

uppgifterdekrav påregister innefattarBegreppet att avsesett som
strukturerade. Vissaellerförteckning sättiordnadeär annat aven

datoranvändningvidförekommerapplikationsprograms.k.de som
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registerhantering, dvs. det möjligt för användarenjust gör attavser
framtagen information.registrera, söka, och skrivasortera ut

databehandlingfråga begreppet automatisk ADB har utred-I om
funniti tidigare betänkande det med hänsyn till denningen ett att

definitiontekniska utvecklingen svårt finna klar och entydigär att en
Å andra sidan har utredningen funnit de tekniskabegreppet. attav

sig behöver leda till tillämpningssvårig-begreppsförhållandena inte i
under förutsättning personregisterbegreppet sådant kanheter, att som

utformning.tillfredsställandeges en
uppgifter, liksomMöjligheterna på automatisk lagra datavägatt

och/eller aritmetiska operationer med dessa datautföra logiska samtatt
ständigt denstryka, återfinna eller sprida dem, ökarändra, genom

informationsteknologiska utveckling pågår.som
personregisterförsök rättsligt begreppVarje avgränsaatt ett som

misslyckasförekomsten tekniska rekvisit dömtmed hänsyn till är attav
utvecklingstakt informationsteknologinredan med hänsyn till den som

uppvisar.nu
ÄndamåletÄndamålet medcentralt för personregisterbegreppet.är

uppgift enskildgäller upplysning ellerregister,ett som avsersom
användnings-personuppgzfi, olika dess tillåtnapå sättangerperson

bl.a. och §§enligt nuvarande bestämmelser se 7 7område a
datalagen.

utredningenbehandling personregisterbegreppet harsin tidigareI av
oberoendeaspekter; dels begreppet börframför allt berört två görasatt

meddels ändamåletförefintliga tekniska registerbegrepp, attav
betydelse.informationshanteringen bör avgörandevara av

flerahittillsvarande överväganden har kritiseratsUtredningens av
utredningensKritiken har huvudsakligenremissinstanser. avsett att

intevarit otydligt eller motsägelsefullt och analysenattresonemang
Särskilt Juridiska fakultetsnänmden vid Stockholmsvarit grundlig.nog

vid personregisterbegreppet.har i sitt yttrande uppehållit siguniversitet
det ADB-tekniskaförefaller råda i fråganEnighet att rentatt om

register, file, består mängd lagraderegisterbegreppet att ett av en
enhet i datorn intesammanhängande behandlasposter som som en

bl.a. yttrandet från Juridiskabör styrande. Som påpekas iensamt vara
frånuniversitet kan dock inte bortsesfakultetsnämnden vid Stockholms

uppbyggnad och struktur iuppgiftssamlingarsden betydelse ensom
Datasamlingar inte låter siglogisk dataorganisation har. systema-som

frambearbetas för återfinna eller på andratiskt utnyttjas och sätt taatt
falla utanför begreppetinformation bör således heltpersonanknuten

personregister.
omfattasinformationshanteringmotsvarande bör intePå sätt som

manuell,föremål för automatisk, dvs. icketill delinte någon är
databehandling.

datamängdautomatiska databehandlingen innebär vissDen att en
förteckning iregister ellerstruktureras och sammanställas såkan att
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egentlig mening uppstår. ADB-begreppet med sitt krav på lagradeatt
uppgifter pâ automatisk kan till föremålväg göras för vissa logiska
och/eller aritmetiska operationer innefattar således i sig slagsett
bestämning begreppet register.av

Vad skiljer hanteringen viss informationsmängd medsom av en
ADB från manuell sammanställning och strukturering uppgifteren av
i register eller förteckningarandra givetvis deär utvidgade möjlig-
heterna till lagring, bearbetning, sammanställning och spridning av en
datamängd tekniken medger. Som Riksdagens ombudsmän påpekatsom

det ADB-tekniken sådanär riskerna för integri-genom som som
tetskränkningar dramatiskt ökar. Riskerna med ADB-hanteringen av
personuppgifter finns således, oberoende huruvida register iettav
traditionell betydelse föreligger.

Den tekniska utvecklingen och ADB-begreppet, sådant det vanligen
förstås, kan således ha gjort begreppet registersägas föråldrat. En
fortsatt användning begreppet det gäller integritetsskyddnär påav
ADB-området kan bidra till oklarhet uppstår, bl.a.attsnarare
därigenom det, kan förväxlasnämnts, med ADB-att ett rentsom
tekniskt registerbegrepp.

denna föreslårMot bakgrund utredningen begreppetatt person-
register helt och med persondatamängd.utmönstras ersätts Tennen
persondatamängd, dvs. samling personuppgifter, förutsätter inte atten
uppgifterna ordnade i register eller förteckning.är Det kanettsom

Återkopplingenfråga personuppgifter i löpandet.ex. text.vara om en
till viss logisk uppbyggnad och struktur på uppgifterna finns,en av

redan framgått, i kravet på databehandlingen skallattsom vara
automatisk, dvs. ske med ADB-teknik. Resonemanget förutsätter
givetvis datalagen för framtiden bara skalläven användningatt avse av
sådan teknik. slutsatsDen i denna del redovisas i det förstasom
betänkandet har utredningen funnitinte skäl revidera.att

Skyddsföremålet kan emellertid inte obestämd mängdavse en
information innefattar personuppgifter. Den nödvändigasom av-
gränsningen bör med hänsyn till det ändamålgöras uppgifternasom
hänför sig till.

Begreppet ändamål grundläggande för integritetsskyddet enligtär
nuvarande ordning. utredningens direktivI också det kanattanges
behövas förtydliganden eller kompletteringar för detta centralaatt ge
begrepp konkret betydelse.en mera

därförDet bör de uppgifter skyddas enligt datalagenattanges som
datamängd bestående samling personuppgifterär hänförsen av en som

till visst ändamål. innebärDet ändamål ändras kanett att ettom en ny
persondatamängd i datalagens mening föreligga, inforrnatio-även om

Ãndamålsangivningdensamma. bör ske med tillräckligärnen
precision. Det inte tillräckligt utredningen tidigare fram-är att, som
hållit, enbart hänvisa till exempelvis "samhällsplanering" eller
"forskning" för tydligt angivet ändamål skall föreligga.att ett anses
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frågaI begreppet personuppgzfi, upplysningom som nu anges som
enskild bör slutligen den ändringen be-göras, attsom avser person,

stämningen bättre knyter till den definition i Europarådetsan som ges
dataskyddskonvention jfr utkastet till EG-direktiv på dennaäven
punkt:

Personuppgift varje upplysning ellerär tillsammanssom ensam
andramed upplysningar hänförlig till identifieradär elleren

identiñerbar enskild person.

Härigenom uttryckligen det skall fråganattanges vara om en an-
knytning till viss bestämd Liksom f.n. bör inte juridiskaen person.

omfattas.personer
har i det föregåendeVad innebär förutom begreppetsagts att,som

personuppgift, begreppen ADB och ändamål väsentliga förär att
personregisterbegreppet, dvs. begreppet persondatamängdavgränsa

med den föreslagna terminologin. Emellertid det inte tillräckligtär att
dessa rekvisit. inforrnationstekniskabestämma Den utvecklingen leder

ocksåtill ställning måste till redan teknisk möjlighettasatt attom en
strukturera viss datamängd skall för persondata-atten vara nog en

angivenmängd i mening skall föreligga eller begreppetnu anses om
skall kvalificeras användarens syfte med viss informati-attgenom en
onshantering också beaktas.

avgränsning hänsyn till syftet utnyttja tekniskaEn med deatt
möjligheterna

grundläggande betydelse för avgränsning begreppetAv en av person-
med utredningens föreslagnaregister, eller terminologi "persondata-

mängd", huruvida begreppet skall omfatta alla deär nänmtssom
möjligheter till framtagning personuppgifter visst teknisktettav som

eller föreskrivaserbjuder begränsningar skall i denna del.system om
Utredningen har i sina tidigare överväganden hittills utgåttnärmast

från enbart den teoretiska och tekniska möjligheten inte böratt vara
för skalltillräcklig personregister persondatamängdatt ett anses

syftet in-föreligga, i linje med nuvarande praxis medutan att en
formationshantering till ADB-teknik och därmedkopplassom

bör kvalificera begreppet.användningen visst systemav
med informations-utredningen betonat betydelsen ändamåletNär av

möjligheterna,hanteringen har just syftet utnyttja de tekniskaattavsetts
datasarnling systematiskt söka, ellernämligen att ta ut samman-ur en

personuppgifter, uppgifter hänföras till enskildställa dvs. kansom en
oberoende vilket tekniskt dessa data lagrade. Depå sätt ärperson, av

förteckningar och andra anteckningar"nuvarande "register,termema
tolkats begränsade tilllagtexten har därvid tidigare berörtsi som som

viss användning ADB-teknik.en av



104 SOU 1993:10

särskildaDet ändamål persondatamängden kan iha visssom en
verksamhet, dvs. vilken användning den registeransvarigenärmare
âsyftar med personuppgifterna, får sedan i föregåendeangettssom

föravsnitt betydelse avgränsningen i fråga olika personregister,om
ändring ändamålet i hänseende sådanärettt.ex. attom en av

exempelvis register skall ha uppkommit. Dennaett nytt anses
bedömning således möjlig först grundläggandesedan denär pröv-
ningen gjorts huruvida elektronisk eller automatiskav en annan
behandling information skall sådan, persondatamängdattav anses vara

kan föreligga.huvudöver taget anses
framgått,Med denna utgångspunkt skulle, personuppgiftersom som

fram sökning i fritextsystemkunde i de vanliga ordbe-etttas genom
handlingsprogrammen i exempelvis persondatorer omfattas person-av
datamängden, förutsatt den registeransvarige avsåg användaatt att

Vidsöksystemet för just detta ändamål. bedömningen huruvida ettav
sådant syfte föreligger måste flera faktorer beaktas, såsom ärvem som

förekomstenregisteransvarig, verksamhetens karaktär o.d. Blotta av
personuppgifter, känsligt slag, i automatiskt böräven ett systemav
således inte tillräckligt för begreppet persondatamängd skallattanses

föreligga.anses
föra syftet informationshanteringNackdelen med in med vissatt en

för kvalificera begreppet förutom den sammanblandningär,att som
ske med ändamâlsbegreppet, framför allt begränsningen blirkan att

bedömning användarens avsikter. leder tillberoende Detta attav en av
bevisfrågor få alltför och för-gränsdragnings- och kan betydelsestor

praktiska tillämpningen. inte tillräckligt konstaterasvåra den Det är att
informationssystem används medger struktureringvisstatt ett som av

faktiskapersonuppgifter, den ansvariges uppgivna och användningutan
Syftet fåttmåste undersökas. har i praxis bl.a. den betydelsennärmare

personuppgifter lagras vid exempelvis framställningdeatt som av
inte personregister, länge avsikten detryckt så ärtext attanses vara

átersökas, oberoende återsökning möjlig ellerinte skall kunna ärav om
inte.

tekniska möjligheterna fram och sammanställningarDe göraatt ta
personuppgifter nuvarande utvecklingsperspektiveti detäröver

obegränsade.närmast
illustreraEtt exempel kan detta.

företag har vanligt kontorsinformationssystem i lokaltEtt ett ettsom
innehåller olika slag funktioner Ordbehandling,nätverk såsomav

med s.k. fri textsökning.elektronisk registerprogram ochpost, system
lokala nätverket i sin uppkopplingsbart till andraDet är systerntur

inom den koncern företaget tillhör, såväl inom landetsutomsom som
Tillgång finns också till antal inhemska och utländskagränser. ett

databaser. användare det möjligt fram ochFör ärsystemet att taen av
sammanställningar olika personuppgifter. Kombinationsmöj-skapa av

därvid oändliga.ligheterna är nära nog
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och därmed de integritets-till den informationsmängdMed hänsyn -
användarnas lämnadeföreligger kan användarens ellerrisker som-

för framinformationen inte skall användasavsiktsförklaring att taatt
skydd in-persondatamängd sig bräckligtviss ett motte somen

sig gällande i frågaMotsvarande synpunktertegritetsintrång. gör om
elektroniska "antecknings-avancerade lätthanterligateknisktde men

sammanställamöjligt för lagra ochdetböcker" gör storaattenvarsom
personuppgifter.mängder

teknisk möjlighettillbestämning med hänsyn enbartEn

persondata-bestämning personregisterbegreppetalternativ tillEtt av
skulle intei föregående avsnittdetmängd pâ sätt attangetts varasom

ADB-teknikpersonuppgiftertill fall, därbegreppetbegränsa genom
sökningar ellersystematiskatillgängligagörs uttag, samman-genom

låta enbartbli tillgängliga deteller sättet,ställningar utanavses
tillräcklig.möjligheternade nämnda tekniskaförekomsten varaav nu
undersökabehovetsådan ordning skulleFördelen med attattvaraen

informationssys-användningen vissaeller syftet medanvändningen av
informationstek-skulle räcka konstaterainte uppstår. Det att ettatttem
personuppgifteri sig gjorde struktureringfannsniskt system avsom

åsyftat eller inte.oberoende dettamöjlig, av om var
förbetydande styrka talarmening medenligt utredningensVad som

utgångspunkt förenbarttekniska möjlighetenlåta denatt envara
och antagandetutvecklingen i sigbegreppsbestämning den tekniskaär

sammanfaller. Omfalloch teknisk möjlighet i mångaanvändningatt
personuppgifterautomatisk behandlingmöjligt göradet är att genom

till definns det, med hänsyninformationssystemtillgängliga i vissa
utbredning,framtida informationssystemensnuvarande och en

sökningar ellerrisk systematiskabeaktansvärd uttag,att samman-
personuppgifter också verkligen sker,ställningar även systemenomav

kontorsinformations-ändamål. exemplet medtänkta för andra Iär
i fallkan det deti föregående avsnitt övervartantas attsystemet -

personuppgiftersammanställningarförekommer görs,tiden att av-
det från början varit avsett.utan att

för automatiskpersonuppgifter till föremålmöjlighetenOm göraatt
personregisterförskall tillräckligdatabehandling att ettanses

visserligen tillämpnings-skall föreligga, begränsaspersondatamängd
medavsikterolika användaresdet gäller bestämmaproblemen när att

Å ocksåsidaninformationshantering. andra måste gränsytterstaen
mäste föreliggamöjligheten sådan. Detför den tekniska ensomanges

varvidautomatiskpersonuppgifter páreell möjlighet fram väg,att ta
helhet.informationssystem betraktasgivetett ensom

Även föranvänds exempelviskontorsinformationssystemi ett som
vidaregel funktionerändamål finnspersonaladministrativa somsom

finns dock kanskefallden vanliga användningen. I mångaöverstiger
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inte kunskap hos dem rutinmässigt använder systemetsom om var
för datorprogrammengränserna och funktioner går.systemets

När de tekniska möjligheterna i angiven mening bedöms börnu
utgångspunkten emellertid vad i visst enligtett systemvara man
tillgängliga manualer eller information kan utföra förutan attannan
den skull utnyttja någon extraordinär expertis. Det innebär således en

objektiv måttstock inte enbart frånutgår de kanmera som resurser som
finnas för tillfället hos användare. Som regel bör det såledesen vara
så, okunnighet i sig inte behöver påverka bedömningenatt vadav som
skall omfatta den tekniska möjligheten och därmed avgräns-anses
ningen begreppet persondatamängd.av

Frågan användares kunskap och förutsättningar i visst fallom en ett
får däremot särskild betydelse vid straffrättslig bedömningen en av
uppsåt och vårdslöshet. Det innebär okunnighet de tekniskaatt om
möjligheterna hos användaren kan medföra straffrättsligt inteatt ansvar
bör komma ifråga.

bakgrundMot vad hur teknisk möjlighet börsagtsav som nu om
bedömas följer vidare datoriserat informationssystem,att ettom
exempelvis enkelt ordbehandlingsprogram, saknar sökfunktionett men

tillföraskan sådan, föreligger den tekniska möjligheten framatt ta
personuppgifter först sedan förutsättningarna söka på personuppgiftatt
i praktiken föreligger. Huruvida det skulle tekniskt och ekono-vara
miskt enkelt tillföra funktionen bör i princip inte tillmätas be-att
tydelse. Motsvarande bör gälla möjligheten fram information,att ta

kommunikation med databaser eller bearbetning optisktt.ex. genom av
lagrade media. Först sedan kommunikation eller bearbetning verkligen
går genomföra bör teknisk möjlighet i angivet hänseendeatt nu anses
föreligga. Förhållandena bör således möjliga fysiskt ochattvara
objektivt konstatera för exempelvis tillsynsmyndigheten. Omfattningen

bearbetningsmöjligheterna emellertid betydelse.är En vissutanav
persondatamängd består alla de bearbetningar teknisktärav som
möjliga genomföra vid given tidpunkt och faller inomatt en som

för visst givet ändamål.ettramen
Sammantaget föreslår utredningen föremålet för regleringatt av

ADB-information och begreppet persandatamängd i framtidaen
datalag följande definition.ges

En persondatamängd samlingär personuppgifter hänförs tillen som
visst ändamål och kan bli tillgängliga systematiskaett som genom

sökningar eller sammanställningar vid automatisk databehand-uttag, en
ling.

Som persondatamängd inte personuppgifter ingår i sådanaanses som
uppgiftssamlingar lagrade uppslagsverk, ordböcker eller liknandesom
referensmaterial.
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6.5 Remissutfallet

har tagit fråganremissinstanser har inte haftDe något attsom upp
utredningens förslag till definitionerinra personuppgifi.mot ny av

remissinstanser har tagit ställningDe till spörsmåletsom om en
ADB-begreppetlegaldefinition bedömer i allmänhet sådanattav en

definition knappast möjlig grundpå den tekniska utvecklingenär av
och definition i lagtext börADB kunna undvaras.att en avanser

antal yttranden, bl från RiksdagensI ombudsmän, Hovrättenett a
Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Stockholm och Riksáklaga-över

utredningens tankegodtas de tekniska möjligheterna och inteattren
databehandlarens syfte med behandlingen skall föravgörandevara
datalagens tillämpning. l dessa yttranden betonas dock nästan genom-
gående detta kommer leda till väsentligt utvidgat tillämp-att att ett

för framtida datalagstiftningningsområde och vissaatt typeren av
måste undan. Andra remissinstanser framhållerdatasamlingar tas att

kraftigtolägenhetema med det utvidgade tillämpningsområdet är
frångåsådana inte bör det nuvarande detsynsättetatt attman av-

faktiska användningen syftetgörande den eller med användningenär
personuppgifterna. Bland dessa remissinstanser finns Svenskasenareav

Kommunförbundet, Statskontoret, Rikspolisstyrelsen och Riksför-
pekar framförsäkringsverket. Man allt på löpande lagrasatt text som

vanlig persondator och innehåller skulle omfattasi som personnamnen
lagstiftningen. inryms skulle reglernaI och med sådanatt text omav

avgiftsskyldighet, förtecknings-anmälningsplikt och registrering, och
rättelseskyldighet bli tilllämpliga.m.m.

utredningens be-Hovrätten Skåne och Blekingeöver attanser
stämning begreppet persondatamängd skapar logiskt problem närettav

mellandet med utgångspunkt i visst ändamål gäller dra gränserett att
olika datamängder, samtidigt bearbetbarheten skallkravet attsom

avsedd Hovrätten ställer frågan hur icke avseddutmönstras.vara en
sammanställning till visst ändamål.personuppgifter kan hänföras ettav
Liknande synpunkter förs fram ombudsmän ochRiksdagensav
Riksáklagaren. Juridiska fakultetsstyrelsens forskningsnämnd vid Lunds
universitet uttalar utredningens bestämning begreppet persondata-att av
mängd strider det etablerade mängdbegreppet.mot

negativtTermen persondatamängd har fått övervägandeett
mottagande. språkligt mindre tilltalande, otydlig ochDen anses

remissinstanser Datainspektionen, Juridiska fakultets-svårtolkad. Tre
forskningsnämnd Lunds universitet Juridiskastyrelsens vid och

fakultetsnämnden vid Stockholms universitet förordar undersökningen
frånregleringen kan ske med utgångspunkt begreppet person-av om

uppgift.
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överväganden6.6

personregisterbegreppetSåväl det nuvarande den utredningensom av
föreslagna persondatamängd innefattar rekvisit, nämligentermen tre
personuppgift, automatisk databehandling och anknytningen till ett
ändamål. I begreppet register ligger dessutom krav påett att upp-

förteckninggifterna ordnade i eller på strukturerade.är sättannaten
persondatamängd förutsätter inte uppgifterna ordnadeTermen äratt

Återkopplingenförteckning.i register eller till viss logiskett ensom
struktur uppgifterna finns iuppbyggnad och på kravet på attav

databehandlingen skall automatisk.vara
sina tidigare ställningstaganden förordatUtredningen har i att

personuppgifi tilldefinitionen begreppet bättre denav anpassas
haftinternationella regleringen. Remissinstanserna har inte några

vidhåller sitt förslag.invändningar och utredningen
sedan gäller rekvisitet automatisk databehandling harNär det

fram till den slutsatsenutredningen avsnitt 5.2 kommit personda-att
talagstiftningen primärt bör inriktas på automatisk databehandling med

särskilda risker för den personliga integritetenhänsyn till de som
omfattning bör emellertid, liksom fallet i dag,denna innebär. I viss är

skyddsbestämmelser.uppgifter omfattas lagens Ut-manuella av
denna fråga i sina tidigare ställningstaganden.redningen har berört

manuella uppgifter bordegällde då i vilken omfattningDiskussionen
persondatamängd. Utredningen anförde då bl.a.omfattas begreppetav

följande.
utsträckning manuellagrundförutsättning för frågan i vilkenEn som

denuppgifter bör ingå i begreppet persondatamängd bör attvara
såväl deregisteransvarige har möjlighet använda och kontrolleraatt

manuella uppgifterna ADB-materialet.som
uppgifter börbedömning i vilken utsträckning manuellaVid av

fyra särskilda fallomfattas begreppet persondatamängd kanav
urskiljas:

till föremål förManuellt insamlade uppgifter skall ADB.görasI som
för i form.Dokumentation, dvs. upptagning ADB läsbarnärmastI

ADB-lagrat material.Manuellt förda sökord eller index tillI ett
eller finns.Manuella uppgifter till vilka ADB-förda sökord indexI

första fallen liksom f.n. omfattas. TillämpningenDe två bör av
svårigheter.dessa fall regel inte heller någrasomreser

orientering i ochmanuella uppgifterna i det tredje fallet, dvs.De att
förtmaterial sker manuelltframtagning ADB-lagrat ettett genomav

personregisterbegrep-index, i praxis omfattas det nuvarandeavanses
ADB-materialet och sambandetTyngdpunkten ligger i det fallet ipet.

uppgifterna också börmanuella uppgifterna så påtagligt,med de är att
naturligtvis bl.a. fallTill kategori hörbedömas helhet. dennasom en
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personuppgifterna blir tillgängliga först användningdär engenom av
förd eller krypteringsnyckel.manuellt kod

fjärde innebär gränsdragningssvårigheter.Det fallet slutligen vissa
manuellt förd ochHuvuddelen informationen i det fallet ADB-ärav

Sambandetuppgiften index- eller sökordskaraktär.är närmast av
informationsdelarna inte lika påtagligt och entydigt i detmellan är som

har till syfteföregående fallet, där den manuella informationen endast
bearbetningsmöjlig-ADB-materialet tillgängligt med de vidaregöraatt

detta sin innebär.heter på automatisk iväg tursom
ADB-förtuppgifter, kopplatsamling manuella till vilkaEn är ett

bearbetningsmöjligheternaeller ADB-förda sökord, innebärindex att
be-databehandlingen mycketfärre och den automatiska ärär att

möjlig-huvudsakligen ADB-teknikensgränsad. Som framgått detär
motiverar integritetsskyddet på området.heter som

detmanuella uppgifterna sådana,Visserligen kan de attvara ur
omfattasfinns talar för de börstrikt integritetssynvinkel skäl attsom

emellertid frågapersondatamängden. Det dåär närmast om sammaav
omfattasmanuellt material skallskäl talar för ävenatt avsom

ADB-anknytningentillregleringen i datalagen. Med hänsyn den svaga
persondatamängd.uppgifterna falla utanför begreppetbör alltså anses

avgränsningenhar haft synpunkter påDe remissinstanser motsom
förslag.godtagit utredningensbearbetning har i allmänhetmanuell

tillinte kommit framsina fortsatta övervägandenUtredningen har i
Skyddsreglcrnatidigare har redovisats.ståndpunktnågon änannan som
inte det fjärde.omfatta de första falleni datalagen bör alltså tre men

manuell insamlingdetta ske på såLagtekniskt kan sätt att av person-
förutsättningdatabehandling, underjämställs med automatiskuppgifter

förtill föremål ADB.insamlade uppgifterna skallde manuellt görasatt
sökordmanuellt fördadokumentation bearbetningarfrågaI samtom av

datalagentill ADB-lagrat material böreller index ett anges vara
manuella uppgifter.tillämplig på sådanaäven

behandlarbearbetningavgränsningen manuellFrågan motom
till och 4 §§.specialmotiveringen i anslutning 3utredningen vidare i

torde det inteutredningen tidigare har konstateratSom vara
Detta börmeningsfullt söka definiera begreppet ADB.närmareatt

föranleda några nämnvärda olägenheter.dock inte
för datalagenstalar övervägande skälEnligt utredningens mening att

tekniska möjligheternahänsyn till detillämpningsområde bestäms med
Vadpersonuppgifter tillgängliga.ADB-teknik göraatt somgenom

förutom den tekniskalösningframför allt talar för sådan är,en
objektiv bedömningblirutvecklingen, det möjligt göraatt att en mera

har gåttdärmed ökar. Utredningenrättssäkerhetenoch t.o.m.att
medöverensstämmelselagtexten och ii den föreslagnalängre när -

EG-direktivtillreglering i det andra utkastetmotsvarande attanges-
personuppgiftervidtas medtillämplig varje åtgärddatalagen påär som

IteoretiskSkillnaden dockADB. är närmast natur.avgenom
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praktiken torde varje informationssystem innefatta möjlighetnumera en
personuppgiftergöra tillgängliga.att

Samtidigt står det klart den föreslagna ordningen får långtgåendeatt
konsekvenser och vissa personuppgiftsbehandling måsteatt typer tasav
undan. Vad utredningen då tänker på sådan behandling inteär som
innebär någon nämnvärd risk från intregritetsskyddssynpunkt.
Utredningen har i sina tidigare ställningstaganden föreslagit undantag
från lagens tillämpningsområde i fråga sådan behandling skerom som
uteslutande för personligt bruk eller personuppgiftersom avser som
ingår i sådana uppgiftssamlingar lagrade uppslagsverk, ordböckersom
eller liknande referensmaterial. Därutöver bör undantag förgöras
behandling personuppgifter ingår i löpande De angivnatext.av som nu
undantagen, bör kunna med erforderlig tydlighet i lagtext,som anges
behandlas i specialmotiveringennärmare i anslutning till 6 och 7 §§
förslaget till datalag.

Avgränsningen persondatamängd har i utredningens tidigareav en
ställningstaganden skett på det personuppgifter hänförssättet att som
till visst ändamål persondatamängd. Med hänsyn till denutgörett en
remisskritik har kommit fram pâ denna punkt bör avgränsningensom
i stället på det personuppgifter får behandlasgöras sättet endast föratt

bestämt och uttryckligt ändamål. Oavsett vilka sammanställningarett
tekniskt möjliga i visst fall fårär alltså de aktuellaettsom personupp-

gifterna bara behandlas för det eller de ändamål i det enskildasom
fallet har bestämts den för personuppgifterna.av som ansvarar

De rekvisit utformning har diskuterats innefattas enligttre vars nu
nuvarande datalag och utredningens tidigare förslag i särskiltett
begrepp, personregister persondatamängd. Personregisterbegrep-resp.

framstår föråldrat. främmandeDet för vanligtärpet t.ex.som
språkbruk använda registerbegreppet på har lagrats påatt text som
ADB-medium i syfte kunna söka fram personuppgifter.att t.ex.
Tekniken har utvecklats på sådant behandlingsättett att av personupp-
gifter måste kunna regleras från integritetssynpunkt oberoende av om
de finns lagrade i register eller inte. Med hänsyn till vad harsom nu

framstår persondatamängd bättre begrepp arbeta med.sagts ett attsom
begreppetDen har emellertid fått svalt mottagande remissin-ettnya av

och skall det förhållandenanvändas måste under allastanserna
ändamålsanknytningen få utformning.en annan

Man kan dock fråga sig det överhuvudtaget behövs samlings-ettom
begrepp för viss mängd personuppgifter. Några remissinstanser haren
pekat möjligheten direktpå reglera användningen personuppgif-att av

Denna möjlighet har också diskuterats under tidigareutredningenster.
arbete diskussionen fullföljdes inte med hänsyn till utformningdenmen

den första versionen förslaget EG-direktivtill har på dennasom av
punkt. Frågan emellertid denna invändning hållbar. Direktivär om var

beslutas behöriga EG-organ bindande i fråga det resultatärsom av om
skall uppnås det överlämnas medlemsländerna väljaattsom men
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form föroch metod detta. Det torde alltså möjligt i denattvara
svenska datalagen arbeta med i viss mån avvikande terminologi ien
förhållande till EG-direktivet för den skull den svenskautan att
regleringen skall strida direktivet. Det kan också konstaterasmotanses

i den andra versionen direktivförslaget direktivetatt av anges vara
tillämpligt bl.a.på automatisk behandling personuppgifter.av

framstårDessutom det både enklare och naturligare direkt gåattsom
på begreppet personuppgift för behandlingnär gränserna av personan-
knuten information skall dras upp.

I enlighet med det anförda regleras i utredningens förslag till ny
vilkendatalag hantering personuppgifter får förekomma. Denav som

grundläggande bestämmelsen finns i 9 § personuppgiftersäger attsom
får behandlas endast för bestämt ändamål. finns olikaDärutöverett
skyddsregler för behandlingen alla anknyter till personuppgiftsbe-som

Även sådana centrala inslag i datalagstiftningen tillrättengreppet. som
insyn, få felaktiga och missvisande uppgifter korrigeraderätten att

har svårighet kunnat regleras med frånutgångspunktutanm.m. perso-
nuppgiftsbegreppet.

I det föregående har berörts hur utredningens förslag förhåller sig
till förslaget till EG-direktiv.
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datalagenFörhållandet mellan7

tryckfrihetsförordningensamt

yttrandefrihetsgrundlagenoch

Gällande7. l rätt

uppstå dåproblem kanför utredningen har detfråga rörtEn som
tryckfrihetsförordningenbehandlas områden därpersonuppgifter

tillämpliga. Detyttrandefrihetsgrundlagen YGL ärochTF är
förbudbestämmelserna i de båda grundlagarnasärskilt motom censur

tillför bl.a. meddelarehindrande åtgärderoch andra rättensamt
framgåintresse. Som kommerhar visat siganonymitet attvara avsom

tillämpningenuppstå vidfunnit konflikter kanutredningenhar att av
datalagstiftningendatalagstiftningen, delsoch YGLTF attsamt genom

olikaförsvarande för framställningenutsträckning kan verkai viss av
anonymitets-reglerdels till följd grundlagarnasyttranden och omav

skydd.
tele-yttrandefriheten i radio,tryckfriheten förSkyddet för samt

Sverige fåtthar ivideogram och ljudupptagningarvision, filmer, m.m.
ordetgrundlagsreglering. Sedan länge har det trycktautförlig enen

utfärdadesförsta tryckfrihetsförordningenSverige. Densärställning i
tryckfrihetendetaljerat skydd förAlltsedan år 1810 har1766.år ett

tryckfrihetsför-nuvaranderegler i grundlag. Vårupprätthällits genom
kraft 1992,trädde i ârutfärdades 1949. Genom YGL,ordning är som

grund-framställningar fåttfriheten sig i andrahar även ettatt yttra
lagsskydd.

bl.a.Det innebärbygger grundsatser TF.YGL attsamma som
för helameddelarfrihet gällercensurförbud ochprinciperna om

massmedieomrádet.

TF

§ TFföljer kap. 1princip i TF den rättighet lEn viktig är attsom av
iallmäntskrifter några myndighet eller annatutanutge organav

hindrandeoch andrahinder. förbudförväg lagda Detta mot censur
följande lydelse.i kap. 2 § TF, haråtgärder preciseras lnärmare som
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tryckningenNågon föregående granskning skrift eller någotav
förbud tryckning därav e förekomma.måmot

heller tillåtet för myndighet eller allmäntannatvare attorgan
på grund skrifts innehåll, åtgärd icke stöd iägerav genom som

förordning,denna hindra tryckning eller utgivning skriften ellerav
dess spridning bland allmänheten.

Paragrafen riktar sig alltså till myndigheter eller andra allmänna organ.
Härmed förstås riksdagenäven och regeringen.

Censur innebär yttrande granskas myndighet innan detatt ett av en
når tilltänkt Syftet med förhindra vadärmottagare. att atten censur

går fram till har innehåll eller utformningmottagaren ettsom en som
från granskarens synpunkt inte kan godtas.

Förhandsgranskning inte det enda hindraär sättet medborgareatt
från sig offentligt. Spärrar kan på flera olikaupprättas punkteratt yttra
längs kommunikationsvägarna. Ett inskränkasätt spärra är rättenatt att

använda visst uttrycksmedel. Inskränkningen kan ocksåatt ett avse
bara led i framställningsförfarande. Hindret behöver inteett ett vara

Ävenabsolut. åtgärder, verkar väsentligt försvârande ellersom
ekonomiskt förlustbringande, otillåtna se tryckfrihetssak-är t.ex.
kunniga /SOU 1947:60/ 210 och Petrén, Ragnemalm, Sverigess.
grundlagar, 380.s.

däremotDet tillåtet ordningsskälär reglera spridningenatt av av
tryckta skrifter. Det väsentliga sådana regler inte hänsyn tillär att tar
skrifternas innehåll.

Om flera har medverkat till brott, kan enligt allmännaettpersoner
straffrättsliga regler drabba inte bara den främst utfört denansvar som
brottsliga gärningen också de övriga anstiftaresåsom eller med-utan
verkande. TF:s principer emellertid annorlunda.ärom ansvar

Ansvarssystemet i TF bygger grundläggandepå två principer. Den
det alltid skall finnasär någon han inte självävenattena som, om

varit upphovsman, kan ansvarig för innehållet igöras tryckt skrift.en
regel författarenI detta eller,är det gäller periodiska skrifter,när den

ansvarige utgivaren. Den andra principen detta formaliseradeär att
skall utesluta för alla pá medverkat vidsättannatansvar ansvar som

skriftens tillkomst.
Tanken i TF således endastär skall kunna görasatt g person

ansvarig för tryckfrihetsbrott dennes exklusivt ochärsamt att ansvar
utesluter för andras eventuella medverkan. Det sagda innebäransvar

det i inte förekommerTF något medverkansansvar i brottsbalkensatt
mening. Tvärtom skyddar TF olika bestämmelser sådanagenom

har medverkat vid tillkomsten tryckt skriftpersoner som av en men
inte har det speciella tryckfrihetsrättsliga Till dennaansvaret.som

kategori bestämmelser hör de gäller meddelarfrihet och anonymi-som
tet.

Den grundläggande bestämmelsen meddelarfriheten finns i lom
kap. l § tredje stycket TF. Där stadgas det skall frittståatt att,envar



SOU 1993:10 115

i alla fallde dâ inte föreskrivet i TF, meddela uppgifterär ochannat
underrättelser i vad helst för offentliggörandeämne i skrifttrycktsom
till författare eller upphovsmanär tillattannan som anse som
framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, det för skriftenom
finns särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässigen
förmedling nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.av

kap. fjärdeI 1 § stycket1 TF finns regel sikte påtar etten som
tidigare led i den kedja löper från meddelare via t.ex.som en en
tidningsredaktion till publicering i skrift.tryckt Enligt den regeln skall

och inteäga följer anskaffarätt TF, uppgifteratt, annatvar en om av
och underrättelser i vilket helst för offentliggöraämne dem iattsom
tryckt skrift eller för lämna meddelande den angivitsatt ett typav som

paragrafensi tredje stycke. TF skyddar emellertid inte anskaffare från
straff för det varpå han skaffarsätt uppgifterna TF kap. 9se 1 §. Det

således inte tillåtet för journalist skaffa uppgifterär till artikelatten en
inbrott, olovlig avlyssning eller mutbrott.genom

I syfte skydda dem medverkar vid tillkomsten trycktaatt som av
skrifter finns i 3 kap. TF regler till anonymitet. Den grund-rättom
läggande bestämmelsen till anonymitet finns i 3 kap. §rätt 1 TF.om
Där stadgas författare till tryckt skrift inte skyldig låtaär sättaatt att

sitt eller sin pseudonym eller signatur pâ skriften. Vidareut namn
motsvarande gäller beträffande den lämnat meddelandeattanges som

enligt kap. § tredje1 1 stycket TF och beträffande utgivare trycktav
skrift inte periodisk. meddelare författareär En eller kan alltsåsom
själv välja han vill framträda eller han villom om vara anonym.
Detsamma gäller utgivare skrifter inte periodiska.ärav som

Enligt 3 kap. 4 § TF får myndighet eller allmänt inteannat organ
efterforska författaren till framställning införts eller variten som
avsedd införas i tryckt skrift. Efterforskning fâr inte heller skeatt av
den utgivit eller framställning i skrifttryckt elleravsett att utsom ge

den meddelare. Efterforskningsförbudetuppträtt gäller inteav som som
undantag. fallI de dâ ingripande meddelare tillåtetärutan mot t.ex. en

enligt fârTF myndigheter och andra allmänna vidta åtgärder förorgan
meddelarenutröna är.att vem

I 3 kap. 3 § TF finns föreskrifter tystnadsplikt för bl.a. personalom
vid tidning eller nyhetsbyrâ beträffande författares, meddelaresen en
och utgivares identitet. Paragrafen, fick sin nuvarande lydelse densom
1 januari 1978, föreskriver tystnadsplikt för den har tagitsom
befattning med tillkomsten eller utgivningen skrifttryckt ellerav en
med framställning avsedd införas i skrifttryckt ochatten som var en
den har varit verksam inom företag för utgivning trycktaettsom av
skrifter eller inom företag för yrkesmässig förmedling nyheterett av
eller andra meddelanden till periodiska skrifter. Tystnadsplikten
innebär han inte får röja erfaritvad han därvid äratt om vem som
författare eller har lämnat meddelande enligt 1 kap. § tredje stycketl
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utgivare skrift inte periodisk. Från denna tystnads-eller är ärav som
plikt dock fem undantag.görs

YGL

tryckfrihetsrättsliga grundprincipernahar gäller deSom sagts ovan
omfattas innebär principende medier YGL. Dettaäven att omsom av

fastslagna också i YGLcensurförbud och andra hindrande åtgärder är
offentligt visadedock möjligt förhandsgranskakap. 3 §. Det1 är att

skyddarvideogram. YGL finns vidare reglerfilmer och I som
kap.anskaffare vilka TF:s regler i 1meddelare och ämnetmotsvarar

Även bestämmelser till anonymitet i sak2 §. rätt motsom svararom
i YGL 2 kap.regler finns i TF har tagitsde uppsom

RF

för enskildesbestämmelsen skyddet denDen grundläggande om
regeringsformenintegritet finns i kap. 2 § tredje stycketpersonliga 1

den enskildesbl.a. det allmänna skallRF. I denna värnasägs att
familjeliv. Bestämmelsen har inte karaktärenprivatliv och av en

samhälleligaföreskrift mål för denrättsligt bindande utan ettanger
bestämmelsen framgår integri-verksamheten. förarbetena tillAv att

bestämmelsensdataregistrering i blickpunkten vidtetsskyddet vid var
1975:75 168 f., 459 ff..tillkomst SOU s.

offentlighetskom-maj 1984 tillsatta data- ochDen regeringen iav
1987:8föreslog i sitt tredje delbetänkande Ds Jumitten DOK

grundlagsändring.lntegritetsskyddeti informationssamhället 3 bl.a. en
kap.i den s.k. fri- och rättighetskatalogen i 2Förslaget innebar detatt

integritetskrivas skydd för den enskildes personligaRF skulle in ett
i datasammanhang.

i kraft den januariFörslaget ledde till lagstiftning, trädde lsom
1988/89: KU2, rskr.1989 1987/88:57, KU 19, rskr.l17, ll,prop.

föreskriften, finns i 2 kap. 3 § andraSFS 1988:1439. Den nya som
stycket RF, innebär varje medborgare i den utsträckningatt som

personliga integritet kränksi lag skyddas hansnärmare mot attanges
hjälp Regelnuppgifter honom registreras med ADB.attgenom om av

förfast finnas datalagstiftning till skydd denslår alltså det skallatt en
omfattningen skyddetpersonliga integriteten den närmareatt avmen

får regleras i vanlig lag. Lagstiftaren åläggs bestämmelsen attgenom
datalagstiftning.aktiv stifta och vidmakthålla Avatt envara genom

lagstift-förarbetena följer bestämmelsen givetvis bör uppfattas sä attatt
skyddslagstiftningningen skall verklig och allvarligt menadutgöra en

1987/88:57,prop. 11.s.
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Internationella förhållanden7.2

europeiskajämförbaramed SverigeDataskyddslagstiftningen i några
behandla denenhetlighet iuppvisar inte någon sättet attstater person-

massmedieområdet.sker inomregistrering som
datalagen,den svenskadataskyddslagar liksomgör,Några staters
har intagitpersonregistrering. Andra länderför sådanundantaginget

omfattas data-massmediernaoch låter inteståndpunktmotsatt aven
visserligen i principharandra hållskyddslagstiftningen. På man

dataskyddslagarna,tillämpningenmassmedierna frånundantagit menav
dem.lagar tillämpliga påregler i dessagjort vissalikväl

undantaginte någotdataskyddslagarländer i sina görBland de som
Storbritan-Luxemburg ochIrland, Island,massmedia kanför nämnas

Storbritannien bilaga 4.Beträffandenien se
lagenuttryckligenFinland däremot stadgarPersonregisterlagen i att

skrifter bilagatryckta seiändringmedför någon rätteninte utgeatt
registerdock förandetframgårförarbetenlagens4. Av att somav

omfattastidskrift skallbakgrundsmaterial förutgör person-aven
regler.registerlagens

omfattarpersonregisterlagen ävengällandei NorgeDen person-
bestämmel-bilaga 4. Lagensmassmedieområdet seregistrering inom

sådanomfattar alltsårättelseskyldighet ävenochinsynsrättbl.a.ser om
till-gällandedock från denharJustitiedepartementetregistrering.

personregister,dags- och veckopressensundantagit bl.a.ståndsplikten
förlagsarkiv ochverksamhet,journalistiskanvänds iiden mån de samt

lexika. Envissa slagsvid utgivninganvändsförlagsregister avsom
följer deregisteransvarigedenundantagför dessa ärförutsättning att

föreskrifter.justitiedepartementetsuppställts ikravvillkor och som
skall ha on-lineutomståendealltid någonbehövs dockTillstånd om

massmedieregister.tillgång till ett
dataskyddslagartillhör de länderbilaga 4Nederländerna se vars
dataskyddslagennederländskamassmedierna. Denundantarhelt

avsedda förenbartpersonregisterinte de äromfattar således attsom
publicistiska verksam-television i denradio ochanvändas press,av

heten.
otill-skyddproposition till lagantagitsBelgien harI moten omen

personuppgifter vilkenvid registreringintrångbörligt motsva-av
massmediernas ADB-helt undantari Nederländernarande sätt som

registrering.
privata4 för denDanmark bilagagäller i seregisterlagDen som

förregistrering skertillämpliginte påenligt sin lydelsesektorn är som
uppslagsverk.i allmännaför publiceringbiografier elleranvändning i

databehand-elektroniskmedförsgäller inte registerreglerLagens som
publiceratsharupplysningarenbart innehållerochling EDB somsom

Sådana registerinformationsregistre".skriftperiodisk "pressensi en
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måste dock anmälas till dataskyddsmyndigheten, registertilsynet, som
fastställakan föreskrifter för dem. Utlämnande personuppgifter frånav

dylikt register fâr endast ske den registrerade samtyckt,ett detom
följer lag eller uppgifterna lämnas för publiceras iut attav en
periodisk skrift. Den registrerade har till insyn iäven rätt sådantett
register.

I Frankrike bilagase 4 undantar dataskyddslagen, La loi relative
â Pinformatique, fichiers libertés IFL, i viss utsträckningetaux aux

tryckta skrifter radio och television inom församtpressorgan, ramen
de lagar gäller för dem och i de fall då tillämpning IFLssom en av
bestämmelser skulle leda till inskränkning yttrandefriheten.av
Undantaget gäller bl.a. lagens stadgande förbud registreringmotom

vissa känsliga uppgifter och kravet på medgivande vad gällerav
dataflöde över gränserna.

Sådana personuppgifter bearbetas för uteslutandesom egna
publicistiska ändamål pressföretag, radioföretag och filmföretagav
omfattas i Tyskland bilagase 4 endast den tyska federala data-av
skyddslagens bestämmelser datasäkerhet. Lagens övriga reglerom
tillämpas dock sådana uppgifter, dessa används för andra syften,om

de utlämnas till någon utanför det företaget.t.ex. om egna
Även Österrikei bilagase 4 i princip massmedieområdetär

undantaget från dataskyddslagens tillämpning. Vissa dess be-av
stämmelser, främst stadgandena datasäkerhet, gäller dock förävenom
massmediernas register.

Enligt 9.2.b i Europarådets konvention får avvikelser frångörasart.
vissa bestämmelserna i konventionen, det nödvändigt förär attav om
skydda den registrerade eller andra fri- ochpersonen personers
rättigheter. Avvikelser från konventionen får ske endast det medgesom
i den nationella lagstiftningen.

I kommentaren till konventionen avsikten varit iatt attanges
artikeln reglera viktiga intressen inom den privata sektorn. Som
exempel pressfriheten.bl.a.nämns

Om konventionsstat väljer inskränka konventionens till-atten
ämpningsområde förklaringmåste härom till Europarådetsen avges
generalsekreterare art. 3 2 a.. .

Förslaget till G-direktivE álägger, för förena integritetsintressenaatt
och yttrandefriheten, medlemsstaterna till direktivet inte äratt attse
tillämpligt audiovisuella media och journalister behandlarnär pressen,
personuppgifter för journalistiska ändamål art. 9.

kommentarenAv till direktivet framgår artikeln syftar tillatt att
undanröja den konflikt kan uppstå mellan integritetsskyddsintres-som

och yttrandefriheten. Artikeln förutsätter medlemsstaterna skallattsena
avvägning mellan den enskildes personligagöra integritet ochen

yttrandefrihet. Vid denna avvägning skall hänsyn till bl.a. dentas
enskildes till genmäle, förekomsten yrkesetikrätt inomav en pressen,
de dras i Europarådetsgränser konvention mänskligasom upp om



1993:10SOU 119

grundläggande finnsrättigheter och de regler i lag. Med journalis-som
fotografer photojournalists författareförstås och sådanaäventer som

biografier.skriver

Personregister tidningar7.3 hos m.m.

utnyttjas i dag i utsträckning hos i fall deADB-tekniken stor vart
framställningen tidningar torde detidningarna. När det gällerstörre av

använda ADB hjälpmedel. Det normalaflesta tidningar ett synessom
till persondator, med hjälpvarje journalist har tillgångatt en avvara

kan skriva och lagra sina artiklar. i principvilken journalisten Det är
tillgång till denna information.journalisten själv har Närendast som

färdiga överförs de till tidningens stordator, där deartiklarna är
vissablir allmänt tillgängliga för redigering och sättning. Hosnormalt

överförs artikeltexten till särskilt datoriserat arkivregister.tidningar ett
sättningen artikeln från stordatorn.tid efterEn rensas

personregister före-oklart i vilken utsträckningnågotDet är som
kanbeskrivna verksamheten hos tidningarna. Deti denkommer nu

journalister utnyttjar tekniken tilldel upprättadock attattantas en
med in-kan tänkas bidraregisterenklare över t.ex. personer som

till tidningen.formation
för framställning tidningar.utnyttjas i övrigtDatortekniken även av

familjeredaktionerna förs s.k.således detförekommerDet att
bemärkelsedagar.uppgifter hämtas olikafrån vilkajubilarregister om

kommit in under detdet telegram, harVidare förekommer att som
registerfil. Telegrammen registre-i särskilddygnet, samlassenaste en

särskilda nyckelord vilka kanunder utgöras personnamn.avras
ledarredaktionernaPåkan också innehållaTelegrammen personnamn.

debattartiklar.har deltagit medfinnas registerkan över personer som
vilkaockså i princip bestå baraRegister kan t.ex. personerav namn,

högsta årsinkom-viss tävling eller har denhar deltagit i en somsom
sten.

administrativa ändamål ochförRegister finns också förssom mer
framställningendirekt led isåledes inte används ett avsomsom

anställda,registertidningar. Exempel sådana register överär
utredningenvad haroch andra kunder. Enligtabonnenterleverantörer,

utbetalningar till meddelareuppgiftererfarit förekommer det att om
registeråterfinns i löneregister anställda. Enöver typ somavannan

direktreklamregister och registerförs med hjälp ADB är somav
marknadsföring.föranvänds annan

Datainspektionen givitredovisat slag hardel registerTill av ovanen
VestmanlandsAktiebolag ochfall Bildsitt tillstånd. I två Pressens

och förafrågan tillstånd inrättaAktiebolag gälldeTidningsLäns att
publicistisk verksamhetskulle iändamålpersonregister attvars vara
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för vissa tidningar upplysning innehållet i tidigare publiceratge om
material. båda fallenI överklagades Datainspektionens beslut till
regeringen.

Registren innehåller artiklar fulltexti och sökning kan i princip
alla 0rd ipå artiklarna, exempelvisgöras på titel,personnamn,

organisations-bostadsort, och företagsnamn, liksom på särskilda
och nyckelord.ämnes-

Bild AktiebolagPressens

Datainspektionens tillstånd förenat med antal föreskrifter förett attvar
förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet. Fyra av

föreskrifter blev aktuelladessa hos regeringen. Den föreskrift som
intresse hade följande lydelse.närmast är ärnu av nr som

Personuppgifter i 4 första stycket datalagen får§ sedansom avses
fem förflutit från publiceringen uppgifternaår inte sökbaraav vara

fördatum publiceringen.satt ånannat genom

Bild AktiebolagPressens överklagade Datainspektionens beslut och
föreskriftyrkade 5 skulle undanröjas eftersom den innebaratt nr en

begränsning tidningarnas möjligheter tillgodose allmänhetensattav
bred och information,behov korrektav

Regeringen biföll föreskriftenöverklagandet såvitt det avsåg 5nr
undanröjde föreskriften.och

Vestmanlands Läns Tidnings Aktiebolag

Även i detta ärende hade Datainspektionen meddelat föreskriften som
innebar personuppgifter i § första stycket datalagen4att som avses
inte fick sedan fem förflutit från publiceringen uppgifternaår av vara
sökbara för berörda tidningar datum försätt änannat genom
publiceringen. Efter överklagande undanröjde regeringen föreskriften.

I detta ärende frågan huruvida allmänheten skulle haävenvar
åtkomst till registret Regeringen medgav sådan tillgång skulleattuppe.
få finnas under period fem efterår publiceringen. I beslutet ien av
denna del anfördes bl.a. följande.

fårDet starkt samhälleligt intresse arkiveratett attanses vara
material varit publicerat i tidning får tillgängligt hossom en vara
tidningen. medförEmellertid arkiveringen med hjälp ADBav
särskilda risker för otillbörligt intrång i den personliga integriteten
och register förevarande slag kommer innehålla integri-att attav
tetskänsliga uppgifter. Hår bryts varandra två viktiga intressen.mot
Den intresseavvägning måste den generellagöras är natursom av

den bör ske i sammanhang med datalagsutredningens arbete.att
Resultatet detta arbete bör inte föregripas sådantettav nu genom
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ställningstagande i detta enskilda förvaltningsärende skulle fåsom
principiell betydelse.

ADB-tekniken utnyttjas också i utsträckning inom public service-stor
företagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges
Utbildningsradio AB och Radiotjänst i Kiruna DatainspektionenAB.

meddelat tillståndhar till bl.a olika löne- och personalregister,
abonnent- och kundregister leverantörsregister. andraAv registersamt

förs inom koncernen vissa särskilt intressanta i dettaärsom samman-
hang. Här kan Sveriges Radios register " Interntnämnas sändnings-
arkiv, Ekoredaktionen utlandsprogram" och "Riksradions program-
databas" Sveriges Televisions register "Nyhetsdatorisering".samt

Sändningsarkiv, EkoredaktionenInternt utlandsprogram

Datainspektionen lämnade beslut den l december 1986 till-ettgenom
förstånd Sveriges Riksradio föraAB inrätta och rubriceradeatt

Ändamåletpersonregister. med registret enligt beslutet det skallär att
användas för få fram uppgifter inslag i bolagets nyhets-att om egna
sändningar. beslutet föreskrivsI bl.a. uppgifter äldre tvåär änatt som

skall gallras vid årligaår genomgångar registret.av
Av ansökningen i tillståndsärendet framgick sådana utomståendeatt

skulle registreras intervjuas eller medverkar i sändningar. Desom
uppgifter skulle registreras i förekommande fallsamtsom var namn
arbetsgivare, yrke eller organisationstillhörighet eller i vilken annan
egenskap intervjuades eller medverkade. Ca 60.000personen person-
uppgifter skulle registreras år. Vidare skulle den hosnamnetper
bolaget anställde svarade för inslaget registrerasreporter samtsom
dennes arbetsort. frågaI denna kategori skulle registret omfattaom ca
100 personuppgifter år. Materialet skulle bearbetas och försorterasper

få fram urval inslag visst slag.att av av
Datainspektionen konstaterade i skälen till sitt beslut registretatt

delvis skulle komma omfatta saknade sådan anknyt-att personer, som
ning till bolaget i 3 a§ datalagen, nämligen andra änsom avses
medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarige eller

hade därmed jämställd anknytning till denne.personer som annan
Datainspektionen konstaterade vidare registret kunde kommaatt att
innehålla sådana uppgifter i datalagen, dvs. uppgifter4 §som anges

politisk eller religiös uppfattning, brottslig verksamhet vilkaom m.m,
får registreras endast särskilda föreligger.eller synnerliga skälom

Datainspektionen fann dock med hänsyn till registret närmastatt
skulle jämföra med litteratur- eller biblioteksregisteratt ett attvara
sådana skäl förelåg tillstånd kunde meddelas för registret. Datain-att
spektionen hade då beaktat uppgifterna i registret omfattadesävenatt

skyddslagstiftning.av annan
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Justitiekanslern överklagade Datainspektionens beslut och yrkade att
skulle förenas med lämpligt utformade villkortillståndet på sätt om

underrättelse till den vilken sådan uppgift i 4 §om som angesen
fördatalagen skulle registreras möjlighet den så önskadesamt om som

få personuppgifter detta slag förstörda.att av
Regeringen överlämnade i beslut den 21 maj 1987 till Datainspektio-

meddela villkor skyldighet för den registeransvarigeatt ett attnen om
registreras i personregistret. skälen tillunderrätta Ipersoner som

utgick från registretbeslutet anförde regeringen bl.a. regeringen attatt
tryckfrihets-föras med beaktande det och radiorättsligaskulle av

anonymitetsskyddet.
Datainspektionen förskrev i beslut den 30 november 1987 denatt

till den sändningregisteransvarige minst gång årligen i anslutningen
Ekoredaktionen under det valda dygnet beräknades ha flestfrån som

och ändamål. Datain-skulle redogöra för registrets innehålllyssnare
spektionen fann den gallringsföreskrift inspektionen redanatt som

förening med de ändrade rättelsereglema i datalagenmeddelat i
i sitt beslut.tillgodosåg det behov regeringen avsettsom

och yrkadeRiksradio överklagade sistnämnda beslutSveriges AB
del det avsåg skyldighetbeslutet skulle upphävas i denbl.a. attatt

registret.informera om
den juni 1988 registretRegeringen konstaterade i beslut 1 att ut-

anfördepersonregister i datalagens mening. I beslutetgjorde ett
vidare bl.a. följande.regeringen

särskilt känsligautredningen i ärendet framgår sådanaAv att
Eersonuppgifter i § datalagen i viss utsträckning4som anges

finnas Till ståndet föra registret böri registret. attattommer
i sitt beslut den 21 majdärför, regeringen redan uttalatsom

föreskrift informationsskyldighet.1987, kompletteras med en om
för fylla sitt syfte sådanFöreskriften kan att merges en

datainspektionen har i sittgenerell utformning angettsom
informationen registretgttrandei det aktuella ärendet. Avnu om

uppgifter i § datalagenframgå sådana känsliga 4sägsör att som
kan komma registreras.att

föreskriften skall ha följandebeslutar därförRegeringen att
l delse.yDen rikstäckanderegisteransvarige skall minst årligen igången

ändamål.redogöra för istrets innehåll och Avmassmedium re
uppgifterinformation skall framg sådana känsligadenna att som

datalagen kan ingå i registret.i 4 §anges

Riksradions programdatabas

augusti 1990beslut den 30Datainspektionen beviljade ettgenom
föra rubriceradeinrätta ochtillstånd för Sveriges Radio AB att

för söka fram inspelade ochpersonregister. Registret används att
upphovsmän,radioprogram och innehåller bl.a. pålagrade namnnamn



SOU 1993: 10 123

på omtalats i och påpersoner som program namn personer som
medverkar i program.

Datainspektionen konstaterade i skälen till sitt beslut registretatt
skulle komma innehålla uppgifter politisk eller religiösatt om
uppfattning och uppgifteräven brottslig verksamhet dvs.om m.m.,
uppgifter enligt 4 § datalagen får registreras endast särskildasom om
respektive synnerliga skäl föreligger. Med hänsyn till registret äratt

sökregister för framtagning inspelade radioprogram iett säntsav som
riksradion fann Datainspektionen sådana särskilda och synnerliga skäl
föreligga. Datainspektionen fäste vikt vidäven rundradioverk-stor att
samheten regleras skyddslagstiftning och etiska för radioav av normer
och TV.

Datainspektionen anförde vidare i skälen information till dematt
kommer registrerade allmänt betydelseär föratt settsom storvara av

förebygga otillbörligt intrång i personlig integritet. föreskriftEnatt om
information bedöms därför ofta behövlig för tillstånd registreraattvara

inte har anledning räkna med registreringen i fråga. Förpersoner som
Sveriges Riksradio AB såsom registeransvarig bör gälla bolagetatt
inom sändningsomrâdet minst gång årligen skall informeraen om
registret och redogöra för registrets ändamål och innehåll.

tillståndsbeslutetI meddelade Datainspektionen följande villkor.

Minst gång årligen skall på lämpligt information spridassätten
istrets innehåll och ändamål. redogörelsenAv skall framgåom re

så känsliga uppgifter i 4 § datalagen kan ingåatt ana som anges
i registret.

Vyhetsdatorisering

Datainspektionen beviljade beslut den 21 februari 1991ettgenom
tillstånd för Sveriges Television AB inrätta och föra personregistretatt
"Nyhetsdatorisering". Registret föranvänds lagra delsatt externt
inkommande nyhetsmaterial och dels nyhetsmaterial, hareget som

lagradeDe uppgifternasänts. används för vidaresändningegen
antingen i form nyhetsprogram eller andraav program.

Av Datainspektionens beslut framgår uppgifterna i registretatt
inhämtas från bl.a. källor till bolaget såsom TT, AP, Reuters,externa
CNN och andra nyhetsbyråer. Vidare står registret i direktkontakt med
andra databaser Affärsdata.typav

De registrerade uppgifterna består dels den kommertextav som
från de angivna och källorna, dels den har läststexterna textovan som

nyhetsuppläsaren och dels den ursprungligaupp av manustexten.
I registret finns bl.a. följande uppgifter.

Företags, myndigheters och organisationers kontaktpersonerI samt
telefonnummer och adresser till dessa.
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intervjuas i inslaget såsomelleromnämnsDeI sompersoner
företag. politikerverkställande direktörer iexempelvis idrottsmän,

för brott.åtalats eller dömtsmisstänks för brott,eller sompersoner

uppfattning.religiösinformation kankänslig röraAnnanI som
omdömen.sjukdom och

s.k. fritextuppgifterna skerregistreradedeBearbetning genomav
terminal.sker viapresentation resultatochSökningsökning. av

följandeDatainspektionen bl.a.meddeladetillståndsbeslutetl
villkor.

fram-årligen,skall minst gångregisteransvarigeDen etten
för registretsmassmedium redogörarikstäckandeiträdande sätt,

framgåinformation skalländamål. dennaAvinnehåll och att
ochdatalageni 4 §uppgifterkänsligasådana om-som anges

enligt 6 § datalagenupplysningvärderandeellerdömen annan
i registret.kan ingå

enligt vilketbeslutocksåsammanhang äri dettaintresseAv ett
personregister benämntförafick tillståndRiksradio ABSveriges ettatt

telefonregister"."Externt
1986.decembertillstånd denmeddelade sitt lDatainspektionen
framförnyhetsverksamhetenanvändas iskulleRegistret att ta

intervju ellerförkunde sökaslämpligastuppgifter ensomvemom
bolagetbeslutet föreskrevsIi visstbakgrundsinformation ämne. attett

begärde det.registreradpersonuppgifter rörandeförstöraskulle somen
yrkadeochDatainspektionens beslutöverklagadeJustitiekanslern att

skulledenföreskriftmedförenastillståndet skulle att somomen
möjlig-ochregistreringensjälvaskulle underrättasregisteras omom

skulle förstöras.registretpersonuppgifter ibegäraheten attatt
Ändamålet bedömskunna ringaregistretmed att sompersoneruppvar

olika Detbakgrundsinformation i ämnen.intervjuer ellerförlämpliga
de aktuellauppenbartmeningJustitiekanslernsenligt att personernavar

dettabli störda pä sätt.inte viljaintresseberättigatkunde ha attett av
anfördetill beslutetskälenöverklagandet. lbiföllRegeringen

följande.regeringen bl.a.

radiorättsligaochtryckfrihets-detdetta kommerTill att ---- -- visserli-finnsDetsammanhanget.beaktas ianonymitetsskyddet bör
velatharfrånutgåanledning att anonymavarasompersoner,gen

kommerintevid tillkomstenmedverkat attde harnär program,av
med-framtidaeventuellaFörregisterföringen.grundröjas på av

tillhänsynkänsligregistreringenemellertidverkande kan avvara
reelldedärför angelägetanonymitetsskyddet. Det är att ges en

eller inte.registreradevilldebestämmasjälvamöjlighet att varaom
underrättelses-föreskriftmöjlighet skapas,sådanEn omom en

meddelas.kyldighet
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En föreskrift skyldighet för bolaget underrätta detnattom sotn
registeras i personregistret telefonregister bör därförExternt
meddelas.

Vidare bör det i underrättelserna erinras föreskriften i till-om
ståndsbeslutet registeransvarigeden skall förstöraatt person-
uppgifter rörande registrerad begär det.en som

förstDet bör i hand ankomma datainspektionen närmareatt
föreskrifthur den bör utformad skall med-överväga vara som nu

delas.

DatainspektionenGenom beslut den 21 december 1988 meddelade
följande villkor underrättelseskyldighet.om

registeransvarige skall underrätta de registrerade regist-Den om
ändamål och innehåll gång år sända utdragattrets genom en per

registret underrätta de registrerades rättävensamt attomur
begäran bli strukna registret.egen ur

telefon-Sveriges Radio avstått från inrätta registret "ExterntAB har att
denmed hänvisning till de praktiska olägenheterregister" som

föreskriften medföra.meddelade skulle komma att

tidigare ställningstaganden7.4 Utredningens

tidigare arbetefråga utredningen analyserade under sittDen som
sintillämpa ihuruvida de föreskrifter Datainspektionen har attsom

personligaenskildsverksamhet och har tillkommit för skyddaattsom
för-främst föreskrifterna andraintegritet, dvs. i datalagen ävenmen

konsti-fattningar särskilda registerlagar, eller lägret.ex.av samma.
ochtutionell valör, kan komma i strid vissa föreskrifter i TFmed

villkorfrågan för exempel huruvidaYGL. Praktiskt gäller att ta ett --
personregisterDatainspektionen meddelar för förandet visstettsom av

komma ieller inspektionens få insyn i personregister kanrätt att
och andrakonflikt med TFzs och YGL:s regler förbud mot censurom
Problemethindrande åtgärder eller med till anonymitetsskydd.rätten

också aktualiserastorde ha betydelse hos tidningarna kanstörst men
radio- och TV-företagen och bokförlagen.hos bl.a. hos
utredningen funnit främst bestämmelsernaSåvitt har detär om

och anonymitets-förbud och andra hindrande åtgärdermot omcensur
intresse.skyddet i TF och YGL ärsotn av

avsnitt 7.3först framgår redovisningen iVad gäller tidningarna av
med hjälp ADB hospersonregister ganska skilda slag försatt avav

direktanvändstidningarna. En register sådanaär etttyp somav sotn
Exempeli själva framställningen tidningarna.tekniskt hjälpmedel av

register kändapå detta artiklar slagsär utgör överett personerssom
under årdeklarerade inkomster, framstående avlidnaöver ettpersoner
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Ävenoch medlemmar i förening. familjesidornaöver kan sägasen
exempel på sådana register. Sådana register tidningarnavara som

använder före eller vid tryckningen kan betecknas produktions-som
register. Andra register utnyttjas källor vid framställningensnarast som

tidning. Ur dessa register, kallas för källregister, kanhärav en som
uppgifter hämtas för tillkomsten tidning. Ett exempel påav en
källregister register lämnat uppgifter tillharär över personer som en

framtiden.tidning och därmed kan intressanta kontakta iattsom vara
inkomnaYtterligare exempel klipparkiven och register nyligenär över

förtelegram. Det alltså fråga register har direkt betydelseär somom
publiceringsverksamheten. register har karaktärenAndra närmast av

anställda,administrativa register. Hit hör löneregister övert.ex.
abonnent- och kundregister, leverantörsregister, register tidnings-över
utbärare. vidare inte ovanligt tidningar inrättar tillfälligaDet är att

marknadsföringsregister.direktreklamregister och andra liknande
finns kanske andra slags personregister hos tidningarna deDet än

nämnda och register kan användas för olika ändamål. Särskiltettnu
artiklartilldrar sig klipparkivregistren, arkivintresse utgör översom

Till den del klipparkivenvarit publicerade i vissa tidningar.som
klipparkivenanvänds tidningsredaktionema journalisterna harpå av

utsträckning allmänhetenkaraktären källregister. I dennärmast somav
utnyttja arkiven dock källregister.kan dem någotär änannat

mellanVid granskning de kollisioner kan uppstånärmare somen av
sidan, torde kunnaTF, å sidan, och datalagstiftningen, å andraena
tillstånd och villkorhävdas reglerna i den nuvarande datalagenatt om

kap.för tillstånd ofta leda konflikter med bestämmelserna i 1kan till
föreslagit tillståndsförfarandet2 § TF. Utredningen har emellertid att

skall varför just denna konflikt inte har berörts närmareutmönstras, av
gällandeutredningen. Kvar emellertid, såväl enligt denstår somnu

kommande Datainspektionen kan uppställa olikaden datalagen, att mer
eller mindre ingripande för personregister och i undantags-villkor ett
fall förbjuda förs.registretatt

först gäller inte råda någon tvekanVad produktionsregistren kan det
Datain-villkor för registers förandeexempelvis sådanaatt ett avom

väsentligtinnehåll ofta kan verkaspektionen sikte på registretstarsom
för tidning. Visserligenförsvarande tryckningen och utgivningen enav

sådant,inspektionens villkor formellt sikte registrettar mensom
eftersom registret del tidningeni princip skall rörutgöra en av
villkoren i innehåll. Sådana villkor kan alltså ståpraktiken tidningens

vissa villkori strid med kap. 2 § TF. får emellertid1 Det attantas av
produktionsregister inte behövermindre ingripande beträffandeslag ett

i konflikt dock svårtkomma med TF. Det närmareär att varange
emellertid till dettolkning TF lederdenna går. Engräns generös attav

TF.fall får kränkning kap. 2 §i tveksamma uppstå lanses en av
den register-bestämmelser i datalagen allmäntDe rörsom mer

förregistret skall förasansvariges skyldigheter alltså de attsom avser-
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bestämt ändamål, skyldigheten föraett förteckning överatt en
förekommande personregister, skyldigheten oriktiga uppgifter,rättaatt
skyldigheten lämna registerutdrag torde normaltatt det gällernäretc. -
produktionsregistren inte komma i strid med l kap. 2 § TF.

Vad därefter gäller sådana källregister inte meddelaresom avser
torde den tillsyn Datainspektionen bl.a.utövar beslutsom genom om
olika villkor kunna verka väsentligt försvarande för framställningen av

tidning och därmed komma i konflikt med kap.l 2 § TF. Viden en
bokstavstolkning l kap. 2§ TF kan naturligtvis hävdasren av att

villkor rörande källregister, pâ produktions-ett sätt änett annatsom
registren har betydelse för tidnings innehåll, inte kan upphov tillen ge
någon konflikt slag.nämnt Ett sådant emellertidsynsätt enligtärav nu
utredningen alltför formalistiskt. En lojal tolkning paragrafenav
innebär villkor rörande källregister böratt preventiva in-ett ses som
gripanden i förhållande till tryckningen kan komma i konflikt medsom

förgrunderna kap.l 2 § TF. En förutsättning för detta dock detär att
fråga källregisterär direkt avseddaär stöd för denom ettsom som

journalistiska verksamheten. Sådan karaktär har bl.a. klipparkivregi-
och register nyligen inkomnaöver telegram. Vadstren harsom nu
gäller däremot inte register kannärmast betecknassagts som som

litteratur- eller biblioteksregister. Inte heller hör hit material som en
journalist samlar in underlag för planerad artikel. Liksom harsom en

produktionsregistren torde dock beträffande källregistrensagts om
vissa villkor mindre ingripande karaktär och föreskrifterna rörav som
den registeransvariges allmänna skyldigheter kunna sådana attvara
någon konflikt aktuellt slag inte uppstår.av nu

En speciell register har hänförts till källregistertyp ärav som
klipparkivregistren. Dessa register kan ha olika ändamål. Ett sådant,
det viktigaste får arkivenär används i tidningarnasanta, attman
publicistiska verksamhet. Journalisterna utnyttjar alltså i det samman-
hanget klipparkiv-registren för skriva artiklar. Registren bliratt nya
därmed hjälpmedel och många gånger förutsättningnödvändigett en
för framställningen tidning.av en

l den utsträckning klipparkiven används för tidningarnassom
publicistiska verksamhet de slags källregister.utgör Sådana villkorett

Datainspektionen förandet klipparkivregistrenrör kan medav som av -
den tolkningen kap.1 2 § TF utredningen förordat bliav som -
väsentligt försvarande för framställningen tidning och därmedav en
komma stå i strid med TF.att

Till källregistren har utredningen hänfört registeräven över personer
har lämnat meddelanden till tidning. Sådana åtnjutersom en personer

anonymitetsskydd enligt TF. Föreskrifterna i datalagen, medgersom
Datainspektionen i sin tillsynsverksamhet del allaatt tar av person-

register förs med hjälp ADB, sålunda kunna leda tillsom attav synes
TF skyddade uppgifter förröjs utomstående.av
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främstalltsåhos tidningar,försandra registerdet gällerNär som
tordemarknadsföringsregister,ochadministrativa registerolika

konfliktertillleda någrabehövanormalt interegelsystemdatalagens
allmänregisterhär fråga äralltsåDetmed TF. är merav ensomom

Problemtidning.fördirekt typiskaoch intekaraktär är avensom
gällerdetuteslutasinte helt närkan dockslagdiskuterat nuovan
avseenderegisterlöneadministrativtSålunda kannämnda register. ett

utbe-uppgifterinnehållaocksåtidningpersonal vidanställd omen
bestämmel-villkor ellervidarekanTeoretiskttill meddelare.talningar

kundregisterochabonnent-rörandeDatainspektionen ettser av
ellervillkorensådanttidning på sättutgivningen attförsvåra av en
ellervillkorenmed TF,konfliktibestämmelserna kommer om

innehålltidningenstillmed hänsyntillkommitbestämmelserna har
artiklar.oanständigaochkränkandeexempelvis g.a.

kankonflikterframgårgenomgångenhittills gjordaden attAv
personregister hospåoch datalagenTFtillämpningenviduppstå av

datalagenspå såsig uttryck sättkonflikter atttidningarna. Dessa tar
ellertryckningenförförsvarandeväsentligtverkakanregelsystem

handlar är närmastpraktikenVad det itidning.utgivningen omenav
Datainspektionenmeddelasförandetförvillkoringripande avsommer

källregister.produktionsregister ochtidningarnasrörande främst
hakantidningarnaockså såsig på sätt,visarKonflikten att person-

tystnadspliktskyddadeuppgifter ärinnehållerregister menavsomsom
få delkommalikväl kanDatainspektionen att av.som

tid-bara hosuppstå intekandatalagenochmellan TFKollisioner
Även hosvanligarenågottordeproblemenningarna. varaom

skyddas TFmedierandrahosde uppståkan äventidningarna, avsom
YGL.och

personregisterförekomstenröranderedovisningenAv somavovan
framgårRadio-koncernenSverigesADB-stöd inom attmedförs

ingripandemindreellerolikauppställtDatainspektionen har mer
register.för dessavillkor

"Nyhetsdatorisering",för,Television ABSverigesregisterDet som
bestårdetproduktionsregister attdelvis karaktärenhar ett genomav
liksomregister,Men dettaläsernyhetsuppläsarenden text upp.somav

RiksradioSverigesförsochbeskrivits tidigareregisterde avsomsom
såledeskanDeockså för tillkomstenanvändsAB, program.av

källregistersådanakalla förhar valtutredningenvadbetraktas attsom
programverksamheten.förstödavseddadirektär ettsomsom

konflikterdebeträffandeförtharutredningenDet somresonemang
personregis-datalagenochTFtillämpningenviduppståkan avsom

och data-YGLdåutredningenenligtocksågällertidningarnahoster
Radio-koncernen.Sverigeshospersonregistertillämpas pålagen

Radio ABSverigesframhållassärskiltsammanhang kan attdettal
detelefonnummer""Externtregistretinrättafrånavståtthar p. g.aatt
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olägenheter Datainspektionens villkor underrättelseskyldighetsom om
beträffande registrets ändamål och innehåll innebar.

Konflikter det slag har beskrivits kan vidare bara förav som nu -
något exempel uppstå inom förläggarbranschen.att ta Där före--

kommer således produktionsregister, vid tryckningen matriklart.ex. av
kataloger och förteckningarsamt olika slag innehållerav som

personuppgifter. Andra exempel på produktionsregister registerär som
används för framställa olika slags spärrlistor.att Villkor dessarörsom
register kan alltså istå strid med l kap. §2 TF. Material som en
författare har samlat in och lagrat i dator kan emellertid inteen anses

registerutgöra skyddas TF. Detsamma gäller materialsom av som en
forskare har registrerat med anledning vetenskapligt projekt.ettav

De konflikter mellan 1 kap. 2 § TF och kap.l 3 § YGL samt
datalagstiftningen har beskrivits beror på olikasom äratt normer
oförenliga i vissa situationer. Frågan då vilkenär skallnorm som
vinna företräde. Vad speciellt förär de aktuella fallen ärsom attnu

Ådet sigrör olika konstitutionell dignitet. sidanom normer ärav ena
Ådet TF och YGL, grundlagar,är tillämpliga.är andrasom som

sidan gäller det tillämpningen främst datalagen och föreskrifterav som
har meddelats med stöd den lagen, alltså föreskrifter i vanlig lagav
och myndighetsföreskrifter.

Det normala försättet myndighet lösa normkonflikter mellanatten
dels grundlagar och dels övriga riksdagen beslutade lagar,av rege-
ringsförordningar föreskrifter utfärdade förvaltningsmyndig-samt av
heter användaär vanliga lagtolkningsmetoder.att Om den intevägen

framkomlig,är gäller den principen författning högreatt en av rang
företrädeäger framför lägre konstitutionell dignitet. I deen av av

utredningen beskrivna konfliktsituationerna skall således i princip TF
och YGL, grundlagar, datalagstiftningen.över Denna principtasom
brukar kallas för lex superiorprincipen.

En slutsats normkonflikten mellan å sidanatt ochTF YGL ochena
å andra sidan datalagen skall lösas så de tvâ förstnämnda lagarnaatt
skall företrädeäga kan möjligen i frågasättas med hänsyn till
bestämmelsen i 2 kap. 3 § andra stycket RF. 1 denna bestämmelse
föreskrivs nämligen varje medborgare skall, iden utsträckningatt som

i lag, skyddas hans personliga integritet kränksmot attanges genom
uppgifter honom registreras med hjälpatt ADB.om av

Bakgrunden till föreskriften i RF, trädde i kraft den l januarisom
1989, integritetsskyddet dataområdetatt fastare förankringvar ge en
i RF det hadeän målsättningsstadgandet i kap.l 2 § RF, varigenom
bl.a. detsägs allmänna skall denvärna enskildesatt privatliv och
familjeliv. Genom den regeln i RF åläggs lagstiftaren aktivnya att vara

stifta och vidmakthålla datalagstiftning.att Dengenom en nya
grundlagsbestämmelsens rättsliga betydelse enligt förarbetena,är, att
datalagstiftningen skall utgöra verklig och allvarligt menaden
skyddslagstiftning. Däremot ligger det i sakens bestämmelsennatur att
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direkt myndigheterna prop.tillämpaskommer kunnainte att av
1987/88:57 ll.s.

mellanenligt utredningenföreligger såledesprincipiell skillnadEn
hindrande åtgärderoch andraförbudetföreskrifterna mot censurom

§ RF. Debestämmelsen i 2 kap. 3denYGLi ochTF samt nya
eller andramyndigheterriktar sig tillföreskrifternaförstnämnda
regeringenuttrycketsistnämnda ävenMed detallmänna avsesorgan.

Datainspektionensåledesförbjuderoch YGLriksdagen. TFoch att
hindrandeverkaåtgärd kan sätthelstvidta någon angessomsom

emellertidi kap. 3 § RF harstadgandet 2YGL.och Deti TF nya
Enligt utredningen måsteadressat.riksdagenalltsålagstiftaren som--

såvälDatainspektionen, ifråndet sagda utgåbakgrund attmot avman
och YGL,böja sig för TFnormgivning, måstevidenskilt fallett som

kap. 3 § RF.föreskriften i 2trots
vad gälleroch YGLfrån TFutgår såledesUtredningen att censur-

datalagstiftningen vidåtgärderhindrande överförbud och andra tar en
normkollision.eventuell

anonymitetsskyddoch YGLföreskrifterna i TFbeträffarVad om
föreskrifter lägreandradevisserligen övergäller även taratt av

TF och YGL, åkonflikt mellandirektkonstitutionell valör. Någon ena
emellertid inteföreliggerandra sidan,regler, åoch datalagenssidan,
inte påtillsynsverksamhet gårDatainspektionensfall.detta atti ut

har heltidentiteteller meddelaresförfattares, utgivaresefterforska utan
till problem iverksamhet ledainspektionensLikväl kansyften.andra

enligtmed detsammanhängeranonymitetsskyddet. Dettafråga attom
uppgifterskyddadeförbetydande riskföreliggerutredningen atten

sin tillsyn.Datainspektionendåröjas utövaroavsiktligt kan komma att
skyddadeuppgifterrisken för ärutredningenEnligt är att avsom

Datain-röjas för obehörigaskall närTF och YGLanonymitet genom
från liknandeErfarenheternaförsumbar.tillsyn intespektionen utövar

tidning och vidanvändstvångsmedelnämligen dåsituationer, mot en
inteanonymitetsskyddetvisar ärtidning,taxeringsrevision attav en

tillfredsställande.
följande.sinadrog ärutredningenslutsatsDen resonemangavsom

framförskall tillämpasi TF och YGLGrundlagsbestämmelserna
Utredningen har ocksåkonflikt dem emellan.viddatalagstiftningen en

skyddsintressenolikaVägning börden görasfunnit det vidatt avsom
yttrande-bestämmelserna inomgrundlagsskyddaderimligt deär att

skyddetdatalagen, ävenfrihetsområdet på det sättet över mottar om
samband medintegriteten ipersonligai denotillbörligt intrång

viss grund-också harmed hjälp ADBpersonregistrering numeraav
§ RF.lagsanknytning 2 kap. 3se

iintesaklig ändring görsdärför någonföreslogUtredningen att
datalagenförtydliganden ibör vissa görasordning. Däremotnuvarande

frånundanpersonregister börvilka slagför tasatt somavange
produktionsregister, dvs.Hit hörtillämpningsområde.datalagens
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personregister används direkt tekniskt hjälpmedel föreettsom som
framställningeneller vid grundlagsskyddat yttrande. Vidare börettav

källregister, dvs. de register direkt avseddaär stöd förettsom som
den journalistiska verksamheten, för programverksamheten etc.,
undantas. Som exempel på sådana register kan registernämnas över
meddelare register,och personrelaterade, nyligenär inkomnaöversom
telegram. I den mån datoriserade klipparkiv används i tidningarnas
publicistiska verksamhet bör dessa också källregister ianses som nu
angiven mening.

Utredningen övervägde datalagen i vissa skulleäven delar kunnaom
tillämplig på de register hargöras exempelvis i fråganämnts,som nu

registeransvarigs allmänna skyldigheter. Utredningen fannenom
emellertid olika skäl, framför allt det nödvändiga behovetatt attav
inskränka Datainspektionens tillsynsrätt, talar sådan lösning.emot en

Slutligen behandlade utredningen det gäller personregistreringnär
massmediernaspå område frågan datoriserade klipparkiv börom

undantas från datalagen i den del de har andra ändamåläven änsom
tjäna tidningarnas publicistiska verksamhet.att

Enligt utredningen kommer klipparkiven tvekan bli känsligautan att
från integritetssynpunkt. De kommer tidenmed innehållaatt storen

personuppgifter,mängd inte fåså känslig Uppgifternanatur.varav av
kommer kunna återsökas, bearbetas och sammanställas medatt stor
lätthet. Uppgifterna kommer vidare bevaras under lång tid.att

sagda taladeDet enligt utredningen med viss styrka för attnu
klipparkivregistren inte bör undantas från datalagen då de används för
andra ändamål tjäna tidningarnas publicistiskaän verksamhet,att t.ex.

allmänheten tillgång till registren.att ge
Vid samlad bedömning fann utredningen emellertid denatten

lämpligaste lösningen klipparkivregistren helt undantas frånär att
datalagens tillämpningsområde. Den angivna lösningen innebär attnu
det blir tidningarna själva får i vilken utsträckningavgörasom som
allmänheten får tillgång till klipparkiven. Det saknas enligt utredningen
anledning tidningarna inte skulle kunna sköta denna uppgiftatt anta att
med tillbörlig hänsyn till integritetsintressena.

Med den lösning utredningen funnit förlämpligsom person-
registrering för massmediernas del skulle dock framgent personregister

förs för administrativa ändamål, löne- och personalregister,t.ex.som
alltjämt omfattas datalagens bestämmelser. fårDet ankomma påav
exempelvis tidningarna ha sina register ordnade så, de uppgifteratt att

omfattas grundlagsskyddet förs skilda från de administrativasom av
förregistren undvika konflikter i samband med tillsynuppståratt att

och kontroll. Några särskilda regler härom utredningen dock inteansåg
erforderliga.vara
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Remissutfallet7.5

remissinstanser förslagFlera positiva till utredningens hur konfliktenär
mellan grundlagarna och datalagstiftningen bör lösas. Justitiekanslern

utredningens slutsats produktionsregistren helt böratt attanser
från föreskrifterundantas datalagens tillsyn välmotiverad. Inteärom

heller källregistren enligt Justitiekanslern omfattas datalagen.bör av
utredningens uppfattning datalagensKammarrätten i Göteborg delar att

dock detregelsystem kan stå i strid med TF. Kammarrätten attmenar
mellan offentlighets-vanskligt bedöma avvägningen ochär att

integritetsskyddsintressena bestämmelsen i 2 3med hänsyn till kap. §
Enligt Universitets- och högskoleämbetet bör produktions- ochRF.

källregister undantas från datalagen. Lunds universitets juridiska
uppfattningfakultetsstyrelses forskningsnämnd delar utredningens att

anonymitetsskyd-datainspektionen inte bör ha tillgång till register över
hindrar emellertid inte idade Enligt nämnden detta att manpersoner.

datalagen in särskilda bestämmelser till skydd för dentart.ex.
Forskningsnämn-registrerade kompletterar det skydd TFsom som ger.

uppfattning utredningen det gäller registerden har när somsamma som
tryckningspro-står i direkt tekniskt samband med sättnings- ochett

cessen.
Kungligahuvudsak positiva till utredningens förslag vidareI är

forsknings-Vetenskapsakademien, Humanistisk-Samhallsvetenskapliga
Statskontoret, Svenska Bokförläggareföreningen och Annonsör-rådet,

Direkthandelsföretagensföreningen, Dagligvaruleverantörers Förbund,
Förening, Swedish Direct Marketing Association, Svenska Postorder-

Marknadsförbund, Sveriges Reklamförbund,föreningen, Sveriges
SverigesSveriges Telemarketing Förening, Sveriges författarförbund,

Industnförbund, Svenska Arbetsgivareföreningen, Företagarnas
Centralorganisation, SverigesRiksorganisation, Sveriges Akademikers

Psykologförbund och BIK-förbundet. Några remissinstanser i principär
förordat gåendepositiva till utredningens förslag har längremen

undantag från datalagens tillämpningsområde. Juridiska fakultetsstyrel-
börvid universitet begreppet källregister inteUppsala attsen anser

så det inte inkluderar det underlagavgränsas snävt att som en
ställnings-journalist samlar in för planerad artikel. Liknandeen

taganden intas Sveriges Radio Tjänstemännens Centralorga-AB,av
Publicistklubben, journalistförbundet, Svenskanisation, Svenska

Föreningentidningsutgivareföreningen, samarbetsnämnd ochPressens
Grävande Journalister. källregistren undantas frän datalagensOm
tillämpningsområde, bör enligt opinionsnämnd undantagetPressens

omfatta journalist in underlag förmaterial samlaräven ensom en som
planerad artikel.

utredningensNågra remissinstanser framför kritiska synpunkter mot
förslag. Riksdagens Ragnemalm finner medombudsmän JO Hans
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hänvisning till kap.2 3 § RF utredningen inte tillfredsställande haratt
motiverat sitt förslag exkludera så många register hos massmediernaatt
från den kommande datalagens tillämpningsområde. Datainspektionen

målsättningen i fortsättningenäven bör det finnsattmenar attvara
åtminstone grundläggande personregistrering för massmedi-normer om

register. Det bör enligt inspektionen möjligt hinderatt utanemas vara
tryekfriheten tillgodose integritetsskyddsintressena i fall detnärav vart

gäller den enskildes insynsrätt och ADB-säkerhet. Inspektionen
framhåller också begreppet källregister och andra begreppatt som
utredningen använder svårtolkade.är Enligt Lunds universitets
juridiska fakultetsstyrelses forskningsnämnd utredningensär resone-

beträffande register innehållsliga källorutgör alltförmang som
Det sig konfliktrör mellan olika intressen. Regelnonyanserat. om en

i kap. 2 § besvararl TF inte på något självklart hur konfliktensätt
skall lösas. Enligt nämnden detär så ochsnarast att vart ett av
intressena har grundlagsstöd. Juridiska fakultetsnämnden vid Stock-
holms universitet finner det begreppsmässigt och terminologisktrent
osäkert vilka undantag från datalagen utredningen föreslår.som
Fakultetsnämnden kan vidare inte reservationer godta utred-utan
ningens tolkning gällande dvs. ochrätt, TF YGL lexattav som
superior datalagstiftningen, inklusiveöver 2 kap. 3 § RF. Kon-tar
flikter på grundlagsnivå bör enligt nämnden lösas vadännyanseratmer
utredningen förordar. Nämnden både produktionsregister ochattanser
källregister i princip bör kunna föras in under datalagens tillämpnings-
område. Konflikterna med informationsfriheten får regleras på varje
punkt där de föreligger eller uppkommer. Kritiska synpunkter framförs
också Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.av

Flera remissinstanser uttalar sig utredningens förslagöver att
klipparkivregister bör undantas från datalagen i den del deäven som
har andra ändamål tjäna tidningarnasän publicistiska verksamhet.att
Justitiekanslern utredningens slutsats klipparkivregistrenatt attanser
helt bör undantas från datalagen väl underbyggd. Enligtär Justitie-
kanslern kan det knappast uteslutas villkor för allmänhetens tillgångatt
får återverkningar beträffande registrens användning i den publicistiska
verksamheten. Justitiekanslern betonar i sammanhanget Pressensatt
opinionsnämnd inte bör i anspråk för några uppgifter skulletas som
kunna föra in andra hänsyn de pressetiska. Universitets-än och
högskoleämbetet delar utredningens förslag. Juridiska fakultetsstyrelsen
vid Uppsala universitet framhåller det uppenbart klipparkiväratt att

innehållakan mycket känsligt material. Detta innebär emellertid inte
offentlig kontroll och lagstiftning måste in. Först detatt sättas om

kommer fram belägg för oacceptabla integritetskränkningar bör
lagstiftning Positiva tillövervägas. utredningens förslag ocksåär
Statskontoret, Sveriges Radio AB, Svenska journalistförbundet och
Svenska tidningsutgivareföreningen.



134 SOU 1993:10

Kritiska synpunkter saknas dock inte till utredningens förslag i
sistnämnda fråga. Riksdagens ombudsmän sig särskiltsäger vara
tveksam till undanta de från integritetsskyddssynpunkt mycketatt
känsliga klipparkiven. Datainspektionen framhåller de pressetiskaatt
reglerna och bevakning inte omfattar register-pressens egen pressens
hållning. Denna bevakning därför enligt inspektionen ingetutgör värn

integritetskränkningar, de nuvarande massmedieföretagenävenmot om
bedrivs under seriösa former. Lunds universitets juridiska fakultetssty-
relsens forskningsnämnd några frågor ytterligare börtar upp som

det gäller klipparkiven. Följande frågor nämndenövervägas när menar
Ärrelevanta. uppgifterna tidigare publicerade ejeller Avserär

uppgifterna offentliga eller privatpersoner uppgifternaAvserpersoner
barn, ungdomar eller vilken uppgifternavuxna Av enskildaärart
levnadsöden, politiska handlingar, åsikter, brott, sjukdomar osv. För
vilka syften det illegitimt använda uppgifterna Vilken roll börär att
i sammanhanget tilläggas Pressens opinionsnärnnd och Allmänhetens
pressombudsman Kritiska synpunkter det gäller förslagetnär att

utanför framförsklipparkiven skall ställas datalagen också Sverigesav
Industnförbund, Svenska Arbetsgivareföreningen, Företagens Riks-
organisation. Tjänstemännens Centralorganisation det inteattmenar
finns någon anledning begränsa allmänhetens möjligheter aktivtatt att

samhällsinformation har varit tryckt. uppgifterinhämta Närsom ur
klipparkiven används i kommersiellt syfte bör dock datalagen vara
tillämplig. Enligt Landsorganisationen i Sverige bör datalagen
innehålla grundläggande krav kring hanteringen klipparkiven.av

opinionsnämnd avvisar tanken nämnden eller Allmän-Pressens att
hetens pressombudsman medverkar i Datainspektionens tillsyn av
tidningar.

överväganden7.6

Utredningen har således i sina tidigare ställningstaganden kommit fram
konflikter vidtill kan uppstå tillämpningen TF och YGL samtatt av

datalagstiftningen, datalagens i vissdels regelsystemattgenom
försvarandeutsträckning kan verka för framställningen olikaav

yttranden och regler anonymitetsskydd.dels grundlagarnasgenom om
utredningen har från grundlagsbestämmelsemaEnligt utgåatt attman

framför datalagstiftningen vid konflikt dem emellan.skall tillämpas en
Utredningen har också funnit det vid den Vägning bör görasatt som av
olika skyddsintressen rimligt de grundlagsskyddade bestämmel-är att

inom yttrandefrihetsornrådet det datalagen,på sättet övertarserna
personliga integritetenskyddet otillbörligt intrång i denäven motom

i samband med personregistrering med hjälp ADB ocksåav numera
grundlagsanknytning kap. § RF.har viss se 2 3
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ändringföreslagit saklighar därför tidigare någonUtredningen att
förtydligandenordning. bör vissai nuvarande Däremot görasinte görs

undandatasamlingar börför vilka slagdatalageni tasatt somavange
produktionsregister, dvs.tillämpningsområde. Hit hörfrån datalagens

hjälpmedel föredirekt teknisktanvändspersonregister ettsomsom
yttrande. Vidare börgrundlagsskyddatframställningeneller vid ettav

avsedda stöd fördirektdvs. de registerkällregister, är ettsomsom
programverksamhetenförjournalistiska verksamheten,den etc.,

tidningarnasklipparkiv används idatoriseradeden månundantas. I
källregister idessa ocksåverksamhet börpublicistiska nuanses som

mening.angiven
delar skulledatalagen i vissaharUtredningen övervägtäven om

harde datasamlingar nämnts,tillämplig påkunna göras ex-som nu
skyldigheter. Ut-persondataansvarigs allmännai frågaempelvis om en

det nöd-skäl, framför alltfunnit olikaemellertidredningen har att
talardatainspektionens tillsynsrätt,inskränkavändiga behovet attav

lösning.sådanemot en
detställningstagandeni sina tidigare närutredningenSlutligen har

områdemassmediernaspersonuppgifterbehandlinggäller av
undantas frånklipparkiv bördatoriseradefråganbehandlat om

ändamål tjänaandradel de har äni dendatalagen attäven som
ochigenomEfter ha gåttverksamhet.publicistiskatidningarnas att

sådanför ochtalarredovisat deutförligt emotargument ensom
helt börför klipparkivenslutligtutredningenlösning har attstannat

detinnebär bl.a.tillämpningsområde. Detfrån datalagensundantas att
utsträckningi vilkensjälva fårmassmcdieföretagen avgörablir som

många gångermed derastill klipparkivenfår tillgångallmänhetensom
saknas detmeningEnligt utredningensmaterial.integritetskänsliga

skötam.fl. skulle kunnatidningarnaanledning änanta annat attatt
integritetsintressena.tillbörlig tillmed hänsynuppgiftdenna

fråganförstframställningenföljandei denUtredningen omtar upp
Därefterdatalagstiftningen.ochgrundlagarnanormkonflikten mellan
undantasklipparkiven börfråganbehandlautredningenkommer att om

tjänaändamålandradel de har äni dendatalagen attfrån som
verksamhet.publicistiskatidningarnas

datalagstiftningenochmellan grundlagarnaNormkonflikten

utredningens slutsatsför sig godtai ochremissinstanserFlertalet synes
förförsvarandeverkautsträckning kani vissdatalagstiftningenatt

inte hellerharRemissinstansernayttranden.olikaframställningen av
konflikter kanförfinns riskdetpåståendeutredningensifrågasatt attatt

anonymitetsskydd.reglergrundlagarnastill följduppstå omav
utredningensgodtagitändå intehar emellertidremissinstanserNågra

datalagstiftningen.framförföreträdeYGL skalloch ägaTFslutsats att
bestämmelsen i 2härför åberopatskälharremissinstanserDessa som
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kap. 3 § RF. Tanken torde den de konflikter utredningenattvara som
har pekat på rätteligen normkonflikter pá grundlagsnivá.avser

Utredningen har svårt ansluta sig till dettaatt synsätt. Bestämmelsen
i 2 kap. 3 § RF skall visserligen den bakgrunden in-motses att
tegritetsfrâgorna har särskild vikt på ADB-omrâdet. Förmåganen att
skydda den personliga integriteten nämligenär avgörande betydelseav
för utvecklingen pá ADB-området. En grundförutsättning för ADB-att
tekniken skall kunna utnyttjas människornaär inte känner främ-att
lingskap och upplever tekniken hot den personliga in-ett motsom
tegriteten. Genom bestämmelsen i2 kap. 3 § fickRF integritetsskyddet
på dataområdet fastare förankring än mâlsättningsstadgandeten genom
i kap.l 2 § RF, föreskriver det allmänna skall denatt värnasom
enskildes privatliv familjelivoch prop. 1987/88:57, 6 och 9.s.

Även integritetsskyddet 2 kap. 3 § RF således har fåttom genom
grundlagsförankring, utredningen det föreligger prin-attmenar en
cipiell skillnad mellan föreskrifterna förbud och andramotom censur
hindrande åtgärder i TF och YGL bestämmelsen i 2 kap. 3 § RF.samt
Som utredningen har framhållit i sina tidigare ställningstaganden riktar
sig bestämmelserna i TF och YGL till myndigheter eller andra
allmänna Med det sistnämnda uttrycket även regeringenorgan. avses
och riksdagen. TF och förbjuderYGL således Datainspektionen att
vidta någon helst åtgärd kan verka hindrande på sättsom som anges
i TF och YGL. Det stadgandet i 2 kap. 3 § RF har emellertidnya
lagstiftaren alltså riksdagen adressat. Enligt utredningen måstesom- -

bakgrund det sagda frånutgå Datainspektionen,mot i såvälman attav
enskilt fall vid normgivning,ett måste böja sig för TF och YGL,som

föreskriften i 2 kap. 3 § RF.trots
Utredningen utgår därför alltjämt från TF och YGL vad gälleratt

censurförbud och andra hindrande åtgärder datalagstiftningenövertar
vid eventuell normkollision.en

Det kan naturligtvis i frågasättas det rimligtär datalagenattom
skall vika för TF och YGL med hänsyn till bestämmelsen i 2 kap. 3 §
RF. Det finns dock enligt utredningen skäl talar för denattsom
nuvarande ordningen innebär lämplig avvägning mellan de olikaen
intressen här står varandra.motsom

De flesta de här aktuella datasamlingarna torde normaltav vara
ganska harmlösa. Man kan emellertid inte bortse från det i delatt en
fall kan sigröra datasamlingar med känslig information.om

Av avgörande betydelse för principfrågan emellertidär enligt ut-
redningen den grundlagsskyddade frihetenatt sig i skrifter ochatt yttra
andra medier inte bör begränsas, det inte nödvändigtär medom
hänsyn till motstående intresse. Något så uttalat intresse att en
begränsning bör ske finns enligt utredningens mening inte. Man kan
inte heller bortse från de möjligheter det här frågaatt är försom om

myndighet ingripa tidningarna iatt förlängningen kanen mot t.ex.
innebära hot den fria åsiktsbildningen.ett Detmot dennaär mot
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bakgrund utredningen den nuvarande ordningen TFattsom menar att
och YGL vid normkonflikt datalagenöver den lämpliga.ärtar mest

Utredningen har således för nuvarande ordning enligtstannat att
vilken TF och YGL i princip datalagenöver vid konflikter itar är
huvudsak rimlig. Det emellertidär till undvikande missförståndav
angeläget det i den blivande datalagen in regelatt itas en som anger
vilka fall lagen inte tillämplig.är

I det följande kommer utredningen diskutera fallnärmare de dåatt
den blivande datalagen inte bör tillämplig. Av de hittills fördavara

följer det i princip inte sigrör några sakligaattresonemangen om
ändringar utredningen föreslår. Vad det handlar ärsom attom
utredningen försöker precisera sådananär normkonflikter föreligger

innebär datalagen måste vika. Först behandlar utredningenattsom
produktionsregistren och sådana källregister registerutgör översom
anonymitetsskyddade Därefter utredningen andratarpersoner. upp
källregister.

Vad först gäller produktionsregistren, dvs. register står i ettsom
direkt tekniskt samband med sättnings- och tryckningsprocessen,
föreslog utredningen under sitt tidigare arbete de helt skulleatt
undantas från datalagens tillämpningsområde. Dessa register används

direkt tekniskt hjälpmedel för framställa tryckta skrifterett ochsom att
andra yttranden. följerHärav de uppstår redan de börjarnäratt att

och desättas normalt ganska kortvariga.ärattupp
Utredningen fann visserligen det inte givet all till-att attvar

synsverksamhet Datainspektionen skulle behöva leda till normkon-av
flikter. Vidare menade utredningen den persondataansvarigesatt
allmänna skyldigheter enligt datalagstiftningen inte heller skulle behöva
få denna konsekvens.

Utredningen fann det emellertid knappast praktiskt det gäller till-när
synsverksamheten låta datalagen få så begränsat tillämpningsut-att ett

det här skulle fråga Vad det i praktiken i fallsårymme som vara om.
handlar Datainspektionenär skulle kunna besluta villkorattom om av
mindre ingripande slag. frånBortsett den jämförelsevis ringa betydelse
sådana villkor har för integritetsskyddet kan Datainspektionen inte -

dessa mindre ingripande villkor inte efterlevs skärpa villkorenom -
kap.1 2 § TF eller kap.l 3 § YGL överträds. Mot bakgrundutan att

härav och hänsynäven med till de gränsdragningsproblem härsom
skulle uppstå ansåg utredningen produktionsregistren heltannars att

bör undantas från datalagens regler tillsynsverksamhet.om
Vad därefter gäller datalagens föreskrifter den persondataansva-om

riges allmänna skyldigheter kan det naturligtvis inte bestridas detatt
från integritetssynpunkt skulle ha visst värde dessa föreskrifterett om
gällde för produktionsregistren. Vad ändå talar lösningmotsom en

innebär reglerna den persondataansvariges allmännaattsom om
skyldigheter blir tillämpliga på produktionsregistren Datainspek-är att
tionen knappast skulle ha några möjligheter ingripa, reglernaatt om
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ingripanden från Datainspektionensinte efterlevs. sida i sistasom-
innebära förbud behandla personuppgifterna skullehand kan ett att -

nämligen med all sannolikhet komma i konflikt med kap. 2 § TF och1
denna bakgrund förordade utredningen3 § YGL. Motl kap. att

inte heller i denna del skall kunna tillämpas på produktions-datalagen
registren.

utredningensflesta remissinstansema har varit positiva tillDe allra
gäller produktionsregistren. Några remissinstanserförslag vad menar

skulle värde från integritetsskyddsynpunktemellertid detatt vara av
utsträckning dettillämplig åtminstone i sådandatalagen somom vore

för normkonflikt, exempelvis i frågainnebär någon riskinte om en
persondataansvarigs allmänna skyldigheter.

tveksamt vilkettidigare har kommit fram till detSom utredningen är
skulle ha. kan ocksåsådan begränsad tillämpning Härvärde en

inte torde innebära någradet från integritetssynpunkttilläggas att
datalagen inte tillämplig påallvarligare betänkligheter är pro-om

det här fråga torde idatasamlingarduktionsregistren. De är omsom
medintegritetskänsliga, detta särskiltallmänhet inte specielltvara

kortlivade, ellerde gånger ganskatanke på många ävenär ettatt om
Även uppgifternas karaktärintegritetskänsligt slag.kanannat vara av

datasamlingardet frågamestadels ganska harmlösa, ärär t.ex. omom
Härtill kommer produk-för tidningarnas familjesidor.inrättas attsom

blir föremålnormalt flyter in i tidning,innehålltionsregistren, envars
utgåutredningens mening kansjälvsanering. Enligtför manpressens
godgäller tillämpningenbevakning detfrån näratt avpressens egen

integritetsintressenagaranti förpublicistisk sed tillräckligutgör atten
trädas förfråga inte kommerså vitt i när.är attnu
produktionsregistren såledesbeträffandeUtredningens slutsats är

datalagens till-från den blivandede helt bör undantasalltjämt att
ämpningsområde.

Även registerkällregisterdet gäller sådana utgör övernär som
tidigareföreslog utredningen vid sinaanonymitetsskyddade personer

tillämpnings-från datalagensställningstaganden de skulle undantasatt
skyddadevisserligenUppgifter meddelares identitetområde. ärom en

grundade sigförslag i denna delYGL. Utredningensenligt TF och
uppgifter kan kommafinns risk för sådanaemellertid på det attatt en

efterforskas, idå uppgifterna direktfram i andra situationer än t.ex.
tillsyn Datainspektionen.samband med av

förslagutredningenshar godtagitflesta remissinstansemaDe allra
del.i denna

såvittsig knappast,datasamlingar det härDe rör är ut-som om
integritetskänsliga. Detfram till, specielltkunnat kommaredningen har

deoch uppgifternaomfattande datasamlingarsig inte någrarör omom
enligt utredningenfinns såledesnormalt harmlösa. Detenskilda är

frågandatasamlingar det härför de äringet stöd att anta att omsom
personligaför otillbörligt intrång i dennämnvärd riskmedför någon
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integriteten, i varje fall inte allmän integritetsbe-görom man en mer
dömning.

Från synpunkt dock de aktuella datasamlingamaär särskilten nu
känsliga, nämligen vad gäller just identiteten på den har lämnatsom
meddelanden till tidning. Det just vikten denär enskildeatten av
meddelarens inte röjs det viktigtså anonymitets-gör attnamn som

effektivt.skyddet Saken kan ocksåär uttryckas så anonymitetensatt
betydelse ligger just däri den exklusivt mellan medieföreta-att stannar

och meddelaren. Enligt utredningens mening kan det dennaget mot
fullgottbakgrund hävdas anonymitetsskydd det i principäratt ett

kanske viktigare vilket integriteten skyddas.sättet genom
fördaSlutsatsen det bör enligt utredningen bliresonemangetav nu

datalagen inte bör tillämplig på datasamlingar innehålleratt vara som
uppgifter omfattade anonymitetsskyddetär i TF och YGL.som av

Teoretiskt skulle kunna tänka sig låta datalagenattman vara
tillämplig aktuella datasamlingar såvitt gäller möjlighetenutomnu
för Datainspektionen tillsyn. Deutöva utredningenatt argument som

framfört beträffandehar produktionsregistren till stöd för heltattovan
frånundanta dem datalagen kan emellertid enligt utredningen i allt

väsentligt åberopas beträffande de aktuella datasamlingama.även nu
Utredningen har därför kommit till slutsats det gäller denärsamma
anonymitetsskyddade registren beträffande produktionsregistren.som

Utredningen går och behandlar andra källregister sådanaöver ännu
innehåller uppgifter anonymitetsskyddadesom om personer.

Utredningen föreslog under sitt tidigare arbete dessa käll-ävenatt
register uttryckligen skulle undantas från datalagens tillämpningsom-
råde. Med källregister avsåg utredningen sådana datasamlingar ärsom
direkt avsedda förstöd den journalistiska verksamheten, förettsom
programverksamheten Däremot avsåg utredningen inte datasam-etc.
lingar kan betecknas litteratur-närmast eller biblioteks-som som
register. Till källregister hör inte heller material journalistsom en
samlar in underlag för planerad artikel. Tanken bakomsom en
utredningens förslag den tillsyn Datainspektionen utövarattvar som
kan verka väsentligt försvarande för framställningen exempelvisav en
tidning och därmed komma i konflikt med l kap. 2 § TF eller kap.l
3 § YGL.

Utredningens förslag i denna del fåtthar blandat mottagande.ett
Några remissinstanser, däribland Justitiekanslern, har tillstyrkt
utredningens förslag. Andra remissinstanser, företrädesvis sådana med
massmedia framhållitanknytning, har till källregister bör hänförasatt
också material journalist samlar in underlag försom en som en
planerad artikel. Vissa remissinstanser framförthar kritik mot
begreppet sådant. Det enligt dessa remissinstanser oklart vilkenärsom
räckvidd föruttryckligt undantag källregister skulle få. Någraett
remissinstanser torde med hänvisning till bestämmelsen i 2 kap.mena
3 § det inteRF så givet datalagstiftningen skall vika förär TFatt att
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med tanke denoch YGL på extensiva tolkning utredningen harsom
givit de aktuella bestämmelserna i TF och YGL.

förbud och andra hindrande framställ-Det åtgärder förmot censur
ningen olika yttranden TF och YGL ställer funda-ärsomav upp av

för den villmental betydelse sig. Man kan överdriftyttra utansom
förutsättninghävda förbudet för det fria samhällsskickutgöratt en som

denna bakgrund utredningen harvi Det valtvärnar är mot attom. som
aktuella paragraferna i och YGL extensivt.tolka de TF

utredningen gjordaDen tolkningen kan naturligtvis diskuteras.av
skall förnekas deninte slutsats utredningen har kommit tillDet att som

med anledning den gjorda tolkningen kanske kan leda för långt. Deav
utredningen källregisterdatasamlingar med har intesom avser

skrift eller framställning yttrande.karaktären etten annan avav
också komplicerar bilden med uttryckligt undantag förVad ettsom

har framhållits flera remissinstanser,källregister det någotär, som av
framhålleroklara begreppet. Som remissinstanserna kan tolkningspro-

blem uppstå. Dessa problem kan leda till Datainspektionenatt
sin verksamhet inte nödvändigtbegränsas i på medsätt ärett som

YGL.till TF ochhänsyn
utredningen har innebär inte något ifrågasättandeVad sagtnu av

och YGL:s regler förbudetståndpunkten TF:s ochatt motom censur
framför datalagstiftningenandra hindrande åtgärder skall tillämpas vid

konflikt dem emellan. problem har aktualiseratsDet som genomen
datalagen uttryckligen börremisskritiken däremot det iär om anges

förundantag källregistren.något
utredningen har åsyftatdatasamlingar medDe närmastsom

källregister exempelvis register harbegreppet är över personer som
uppgifter till tidningar, alltså i praktiken register med-lämnat över

delare. Andra exempel datasamlingar, personrelaterade,är är översom
telegram. klipparkiven förnyligen inkomna I den mån används

tidningarnas publicistiska verksamhet, eller annorlunda uttryckt
journalisterna använder arkiven i sin journalistiska verksamhet, får
klipparkiven källregister. Flera de datasamlingarutgöraanses av som
förs hos Sveriges Radio-koncernen också källregister i denär ovan
angivna meningen.

del de datasamlingar här har kommer redanEn pânämntssomav
utredningens tidigare förslag undantagna från dengrund att varaav

datalagens tillämpningsområde, på grund de register överärattavnya
eller grund de samtidigt har karaktärmeddelare attav pro-av

med andra vilken själv-duktionsregister. Det ord något tveksamtär
uttryckligt undantag för källregistren får.ständig betydelse ett

anfört tolkningenMed hänsyn till vad utredningen har 1nu om av
§ och kap. 3 § YGL tolkningen begreppetkap. 2 TF l samt om av

källregister sådant vill utredningen förordanärmast attnumerasom
uttryckligt undantag inte i kommande datalagen förnågot dengörs

skall understrykas utredningens förslag givetviskällregister. Det att
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inte innebär Datainspektionen får sin tillsynsverksamhetutöva påatt
sådant de aktuella bestämmelserna i TF och YGL överträds.sätt att

Hittills har alltså utredningen föreslagit produktionsregister ochatt
register åtnjuter anonymitetsskydd enligt TF ochöver personer som
YGL uttryckligen skall undantas från datalagens tillämpningsområde.
Förslaget till EG-direktiv innehåller, har redovisats under avsnittsom
7.2, artikel enligt vilken medlemsstaterna lagstiftningi sin skallen

undantag för bl.a. radio och TV journalister sågöra samt attpressen,
yttrandefriheten inte kränks då personuppgifter behandlas i journalistis-
ka syften 9. Utredningens förslag undanta produktionsregisterart. att

förenligtoch register anonymitetsskyddade i huvudsaköver ärpersoner
direktivförslaget.med

förslag längre.I några avseenden går dock utredningens Utred-
således inte till radio ochningens undantag begränsat TVär pressen,

Även författare produktions-journalister. upprättar ettsamt en som
register för framställning bok, för praktiskt exempel,att ta ettav en

motsvarandeomfattas utredningens förslag till undantag. Någotav
undantag finns inte i förslaget till EG-direktiv. Inte heller är ut-
redningens förslag verksamhet.begränsat till journalistisk Det ärsom

fram-avgörande enligt utredningens förslag det sigrörär att om
ställningen skrift eller yttrande i YGL.tryckt ett avsesav en som

Klipparkiven

tidningarna alltmer börjatSom utredningen tidigare har redovisat har
ADB-tekniken för artiklar har varit publicera-utnyttja arkiveraatt som

Tanken med de datoriserade klipparkiven bl.a. de kande. är att
datorise-användas i tidningarnas publicistiska verksamhet. Genom

ringen kan snabbt och effektivt få fram tidigare publiceratman
utredningenmaterial. datoriserade klipparkiven har emellertid,De som

tidigare har redogjort för, också fått betydelse för tid-änannat
publicistiska Klipparkiven kan ställas tillningarnas verksamhet.

förfogande. ärenden aktuellt hosallmänhetens I deett av som var
regeringen redovisats gällde just frågan i vilkenoch harsom ovan

till datoriseratutsträckning allmänheten skulle ha åtkomst ettsom
klipparkiv. tidigare det bara tidningarnaSom har inteärsagts som

arkivering. Både Sveri-använder ADB-tekniken hjälpmedel videttsom
med hjälpRadio och Sveriges Television AB lagrarAB programges

"Nyhets-datasamlingarna "Riksradions pr0gramdatabas" ochADBav
datorisering".

klipparki-utredningensina tidigare ställningstaganden hävdadeI att
för tidningarnasutgjorde källregister i den mån de användsven

utredningens tidigarepublicistiska verksamhet. De skulle därmed enligt
då deförslag från tillämpningsområdeundantagna datalagensvara

Utredningen ansåganvändes i den publicistiska verksamheten.
i denemellertid klipparkiven borde undantas från datalagen ävenatt
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del de har andra ändamål. Utredningen framhöll bl.a. attsom
från integritetssynpunkt.klipparkiven visserligen känsliga Det rörär

framhöll register innehållersig emellertid, utredningen, bl.a. om som
skrifter. Enligt utredningen bordeendast återgivande trycktaett av

samhällsinformation inteallmänhetens frihet aktivt inhämtaatt
anledningUtredningen påpekade också det saknasbegränsas. attatt

allmänhetentidningarna inte själva skulle kunna avgöra näranta att
till integritetsin-få tillgång till klipparkiven med tillbörlig hänsynskall

således klipparkiven helt skulleUtredningens slutsats blev atttressena.
anfördetillämpningsområde. Vad utredningenundantas från datalagens

i allt väsentligt tillämpligtklipparkiven enligt utredningenom var
inom Sveriges Radio-koncemen.också motsvarande datasamlingar

utredningens förslagi huvudsak ha godtagitRemissinstanserna synes
radioföretagenmotsvarande datasamlingar hosklipparkiven ochatt

från tillämpningsområde då deskall undantagna datalagensvara
yttranden.för framställninganvänds medierna uteslutande avav

aktuellautredningens förslagRemissinstansernas inställning till att nu
de har andrafrån datalagen i den delarkiv borde undantas även som

ställtremissinstanser hardock inte enbart positiv. Någraändamål var
negativa remissinstanser-till avstyrkt förslaget. Desig tveksamma eller

känsligatill arkiven kan myckethar framför allt hänvisat att varana
från integritetssynpunkt.

klipparkiven börfråganfortsättningen utredningen förstI tar omupp
publicis-de tjänar tidningarnasfrån datalagen i den delundantas som

uppfattning iutredningen sinDärefter redovisartiska verksamhet.
tillämpningsom-undantas från datalagensfrågan klipparkiven börom

användas iandra ändamåli den del de har änråde även attsom
fortsättningenutredningen ipublicistiska verksamhet. Vadtidningarnas
motsvarandetillämpligt också påanför beträffande klipparkiven är

datasamlingar hos radioföretagen.
till den deltidigare klipparkivenutredningenSom ansåg attsas ovan
karaktärenverksamheten hadeanvänds för den publicistiskade närmast

utredningenbakgrund härav föreslog såledeskällregister. Mot attav
tillämpningsområde.från datalagensklipparkivregistren borde undantas

kommit tillhar utvecklatsUtredningen har ovan,numera, som
den kommandeundantag inte bör iuttryckligt görasslutsatsen någotatt

utredningen har dennaSkälet tillför källregister.datalagen att nu
generellt undantag för allauttryckligtuppfattningen bl.a.är ettatt

kap 2 § TF.helt förenligt med 1källregister inte kanslags anses vara
användning i tidningarnasklipparkiven och dessdet gäller justNär

uppenbart dessautredningenpublicistiska verksamhet det enligtär att
för framställningenförutsättningnödvändigmånga gånger är av enen

verksamhetennämndaanvändes i dentidning. Då klipparkiven nu
utövandetbetydelse förharsåledes datasamlingardeutgör av ensom

tryckfriheten.fri- och rättighet, nämligengrundläggande
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meddeladeVillkor Datainspektionen förandetrörav som av
klipparkiven kan, de tillräckligt ingripande, bli väsentligtärom

Ävenframställningenförsvarande för tidning. sådana villkorav en om
inte står i direkt strid villkorenformellt med 1 kap 2 § TF, utgör

restriktioner från det allmännas sida i fråga tryckfriheten.om
utredningens uppfattning bör det inte möjligt för Datain-Enligt vara

tidningarsspektionen begränsa tillgång till material redanatt egen som
det finns mycket starka skäl härför. Med tankehar publicerats utan att

de pressetiska reglerna och den höga etiska standard denbl.a. på som
i huvudsak har, kan det enligt utredningen intesvenska ansespressen

integritetsskäl låta Datainspektionenmotiverat någonutövaatt av
därförtidningarna. De datoriserade klipparkiven börtillsyn över

deuttryckligen undantas från datalagens tillämpningsområde i den mån
i tidningarnas publicistiska verksamhet.används

Utredningens förslag i denna del också i överensstämmelse medstår
tidigare harförslaget till EG-direktiv. Förslaget innebär, sagts, attsom
audiovisuella mediaundantag från direktivet skall göras när pressen,

behandlar personuppgifter för journalistiska ändamål.och journalister
avvägningen hur undantaget skall bestämmas innebärVid den närmare

direktivförslaget hänsyn bl.a. skall till de pressetiska reglerna.att tas
utredningen har pekat på, betydelsesistnämnda regler storsom av

gäller skyddet för den enskildes integritet.detnär
klipparkiven utredningen tidigare harFrågan dâär om som-

i del de harföreslagit bör undantas från datalagen denäven som-
tjäna tidningarnas publicistiska verksamhet. Somandra ändamål än att

klipparkiven kanhar har flera remissinstanser pekat på attsagtsovan
mycket känsliga från integritetssynpunkt.bli

Utredningen vill för sin del helt instämma i klipparkiven kommeratt
beståinnehålla känsliga uppgifter. De kommer med tiden attatt av en

personuppgifter, inte få känsligmängd så natur.stor varav av
Uppgifterna kunna återsökas, bearbetas och sammanställaskommer att

lätthet. Uppgifterna kommer vidare bevaras under långmed stor att
integritetskänslig bearbetning kantid. Som exempel pâ nämnasett en

artiklar brottsliga förehavanden inhämtas.alla röratt som en persons
praktiken med kriminal-sådan sammanställning kan i jämställasEn ett

emellertid betydligt känsligareregisterutdrag. Sammanställningen är
därför kriminalregistret gallras.bl.a. att

för klippar-har talar onekligen med viss styrkaVad attsagtssom nu
sådan ordningkiven inte bör undantas från datalagens tillämpning. En

inte medgerockså väl med förslaget till EG-direktiv,stämmer attsom
från direktivet det gäller behandlingundantagnågot görs när av nu

aktuellt slag.
klipparkiven har andradatalagen tillämplig till den delOm görs

publicistiska verksamhet, kommerändamål tjäna tidningarnasän att
ganska begränsad utsträckninguppgifter klipparkiven i endast attur

enskilda. Enligt utredningens förslag, i alltkunna lämnas tillut som
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väsentligt grundar förslagetsig på till EG-direktiv, kommer tidningen
kunna lämna uppgifter endast i fallde följer ll §att ut som av

förslaget till datalag. Utrymmet för utlämnande enligt den paragrafen
begränsat. torde i praktikenär Det innebära arkiven blir förstängdaatt

allmänheten. alternativEtt naturligtvis datalagenär till-äratt, om
lämplig, frånundantag bestämmelsernagöra utlämnandeett om av
uppgifter och medge uppgifter från klipparkiven får lämnas Detatt ut.

emellertid enligt utredningenär tveksam ordning avvika frånatten
förslaget till EG-direktiv låta datalagen fullt till-att utgenom vara
ämplig klipparkiven vad gäller just utlämnande uppgifter.utom av

Ett problem med låta datalagen tillämplig har med denannat att vara
tekniska utveckligen När det gäller utländska tidskrifter finnsgöra.att
det redan i dag hela årgångar på CD-ROM-skivor. Kostnaderna för att
föra informationen på CD-ROM-skivor kan förväntas sjunkaöver
kraftigt i framtiden. dåFrågan hur skall hantera det problemetär man

utomlands låter överföra äldre årgångar svenska tidningaratt man av
på CD-ROM-skivor, därefter saluförs i Sverige.som

Ytterligare problem låtamed datalagen tillämpligatt vara samman-
medhänger hur reglerna rättelseskyldighet skall hanteras påetc.om

datasamlingar innehåller redan publicerade uppgifter.som
En viktig invändning utesluta allmänheten från tillgång tillattmot

artiklar har varit publicerade i tryckta skrifter är attsomm.m. en
sådan begränsning i informationsfriheten svår godta i land därär att ett
tryckta skrifter alltjämt får ha dominerande betydelse föranses en upp-
lysning och åsiktsbildning i samhällsfrågor. När det gäller integritets-
riskerna skall framhållasockså de pressetiska reglerna innebäratt att
tidningar skall från publicitetavstå kan kränka privatlivets helgd,som

inte oavvisligt allmänintresse kräver offentlig belysning.ettom
ordning innebärEn datalagen inte tillämplig på klipparki-ärattsom
då de används i syftenandra i tidningarnas publicistiskaänven,

verksamhet, står emellertid inte i överensstämmelse med förslaget till
EG-direktiv. I direktivet talas det endast undantag får göras närattom

frågadet behandling i journalistiska syften.är om
Ett alternativ till låta tidningarna själva i vilkenavgöraatt ut-

sträckning allmänheten skall få tillgång till klipparkiven iär attsom
datalagen föreskrifterin särskilt reglerar allmänhetens tillgångta som
till klipparkiven. föranledaDetta alternativ skulle emellertid betydande
gränsdragningsproblem.

frågaEn inställer sig vilka begränsningar skulle kunnaärsom som
i allmänhetens tillgång till datasamlingarna. åstadkom-Ettgöras sätt att
begränsning låta allmänheten få tillgång endast till artiklarär attma en

publicerade under de åren. Ett sådant villkorär senastesom avser
tidsbegränsning.alltså Ett begränsa allmänhetenssätt ärannat atten

möjligheter söka i datasamlingarna. sådan begränsning skulleEnatt
kunna gå på allmänheten bara fick "bläddra" i datasamlingarnaut att
och fick införda tidningenpå så del alla artiklar isätt av som var
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under viss dag. En begränsning i sökmöjligheterna kan ocksåen
åstadkommas endast vissa sökbara för allmänheten.0rd ärattgenom
Ytterligare begränsa allmänhetens tillgång till klipparkivensättett att

endast sådana uppgifter tillgängliga offentligaär göra röratt som
Tanken bakom sådan begränsning skulle attpersoner. en vara

offentliga i utsträckning icke offentliga fårstörre änpersoner personer
finna sig i bli granskade allmänheten. Andra möjliga begräns-att av
ningar kan allmänheten får tillgång till datasamlingarna endastattvara

medgivande finns från den enskilde, avsikten med utläm-ettom om
nandet uppgifterna skall publiceras eller uppgifterna behövsär att om

forskning.för
praktiska problem medMan kan emellertid också peka på en
får begränsad tillgång tillordning innebär allmänhetenattsom

klipparkiven. således förenat med betydande kostnaderDet är om
sökmöjligheter begränsas i förhållande till tidningarnasallmänhetens

möjligheter. Det förutsätter ingripanden i ADB-systemen.storaegna
det naturligtvis mycket dra mellanVidare svårtär gränsenatt

föroffentliga icke offentliga också svårtoch Det ärpersoner.
begärdatidningarna bedöma riktigheten påstående attatt ett omav

skalluppgifter skall publiceras eller användas för forskning. Hur
utredningsverksamhetdras mellan forskning ochvidare gränsen annan

praktisktvillkor tidsbegränsning torde däremot kunna hanterasEtt om
Å inte blitidningarna. andra sidan kan tidsgräns änannat ettenav

varför allmänheten intemycket trubbigt instrument. Man kan fråga sig
få till samhällsinformation äldreskulle kunna tillgång änärt.ex.som

fem år.
in föreskrifterlösning innebär i datalagenEn att tar somsom man

hellersärskilt reglerar allmänhetens tillgång till klipparkiven skulle inte
Ävenförenlig med förslaget till EG-direktiv. vissa be-omvara

vad hargränsningar i allmänhetens tillgång i enlighet medgörs som
till klipparkivenskulle allmänheten få tillgång änstörresagts ovan, en
direktivförslaget.förslaget till datalag medger jfr i11 § 7art.

vadMöjligheterna lämna uppgifter skulle således bli större änatt ut
följer direktivförslaget.som av

har sammanfattningsvis kommit till den slutsatsenUtredningen att
lämpligt begränsa tillgång till klipparkivendet inte allmänhetensär att

avgörande skäletlåta datalagen tillämplig. Det är attattgenom vara
skrifter,endast innehåller återgivande trycktadatasamlingarna ett av

rimligen bör ha del Det svårtallmänheten rätt är attatt tasom av.
skall Datainspekti-tänka sig ordning innebär detatt yttersten som vara

allmänhetenvillkor kan bestämma vilken tillgångonen som genom
ha till tryckta skrifter.skall

frånförslår således klipparkiven skall undantasUtredningen att
de har andradatalagens tillämpningsområde i den deläven som

Utred-publicistiska verksamhet.ändamål tjäna tidningarnasän att
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ningens förslag i denna del innebär, har avvikelsesagtssom ovan, en
från förslaget till EG-direktiv.

Avslutande synpunkter

Sammanfattningsvis föreslår utredningen alltså i detta kapitel att pro-
duktionsregister och register över åtnjuter anonymitets-personer som
skydd enligt TF och YGL uttryckligen skall undantas från datalagens
tillämpningsområde. Inte heller bör enligt utredningen datalagen vara
tillämplig klipparkiven,på sig dessa används för den publicistiskavare
verksamheten eller för andra ändamål, eller på motsvarande datasam-
lingar hos radioföretagen.

Det kan givetvis inte uteslutas utredningens förslag leder tillatt att
persondataansvariga okynnesinvåndningargör datalagen inte ärattom
tillämplig, då Datainspektionen utföra tillsyn. Problemet ärattavser
i sig inte eftersom det enligt utredningens uppfattning redan i dagnytt,
förhåller sig det inspektionen förhindradsättet tillsynär utövaatt att

produktionsregister och registeröver anonymitetsskyddadeöver
Frågan torde normalt få lösas detpå densättet attpersoner. som

hans personuppgifter undantagna frånär datalagensattuppger
tillämpningsområde måste sitt påstående härom antagligt.göra Ett
sådant påstående kan givetvis endast antagligt den personda-göras om
taansvarige gällande han förgör produktionsregister elleratt ett ett
register åtnjuteröver anonymitetsskydd och omständig-personer som
heterna i övrigt sådana kan sådanaär personuppgifteratt anta attman
behandlas. Så länge han inte kan detta det rimligt Datain-göra är att
spektionen får vidta de åtgärder behövs för tillsynens utförande.som

Några remissinstanser har tagit närliggande fråga, nämligenupp en
den någon börjar tidskrift bara för kunna behandlaatt att ut attge en
olika personuppgifter Datainspektionens insyn. Enligt utred-utan
ningens mening dessa farhågorär överdrivna. Det finns såvitt
utredningen känner till inte i dag anledning befara sådana illojalaatt
förfaringssätt. Det emellertid viktigtär Datainspektionen äratt
uppmärksam på utvecklingen. Om det i framtiden skulle visa sig att
problem aktuellt slag uppstår, får frågan då till förnyadtasav nu upp
prövning.

tidigareI sina ställningstaganden diskuterade utredningen möjlig-
heten låta allmänhetens pressombudsman något delta isättatt
Datainspektionens verksamhet. Tanken med sådan ordning atten var
de massmediala intressena skulle kunna tillgodoses lämpligt sätt.ett
Några remissinstanser har framhållit det tveksamt detär äratt om
lämpligt låta pressombudsmannen delta i Datainspektionensatt
verksamhet. Utredningen, har förståelse för dessa synpunkter,som

därföravstår från föreslå någon sådan medverkan.att
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Utredningens förslag förutsättatorde deklaration enligt 3art.en
punkt 2 a i Europarådets dataskyddskonvention konventionenattom

tillämpas på vissa kategorierinte personuppgifter.av
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8 Den materiella regleringen i

datalagen; allmänt begreppett som

obehörigt intrång i personlig
integritet eller särskilda regler för

olikade i informations-momenten

behandlingen

8.1 Gällande rätt

allmänna tillståndsregeln iDen datalagen har alltsedan lagens tillkomst
varit utformad med utgångspunkt från begreppet otillbörligt intrång i
personlig integritet. Enligt första3 § stycket datalagen skall Datain-
spektionen meddela tillstånd inrätta och föra personregister detatt om
saknas anledning det uppkommer otillbörligt intrång iatt anta att
registrerads personliga integritet. Inspektionen skall vid bedömningen

hänsyn till möjligheten meddela villkor för registret.ta att
Vid bedömningen det föreligger risk för otillbörligtattav om

intrång skall uppkomma skall inspektionen särskilt beakta ocharten
mängden de personuppgifter skall ingå i registret, frånhur ochav som

uppgifterna skall hämtas vilken inställning de kansamtvem som
komma registreras har eller kan ha till registret. Det måsteatt antas
dessutom särskilt beaktas inte andra uppgifter eller andraatt personer
registreras står iän överensstämmelse med ändamålet medsom

andraregistret 3 § stycket.
I förarbetena till datalagen prop 1973233 93 uttalades vissatts

ledning kunde hämtas i sekretesslagen det gällde bedöma vilkennär att
information skulle särskilt ömtålig för den enskilde.som anses som

informationSom exempel den enskilde måste uppleva ettsom som
påtagligt intrång nämndes uppgifter begångna brott, ochådömdaom
verkställda påföljder tvångsåtgärder inom barnavård, nykter-samt

Ävenellerhetsvård psykiatrisk vård. uppgifter genomgângnaom
sjukdomar, läkarbehandling och socialhjälpmottagen togs upp.
Uppgifter familjeförhållanden eller ekonomiska ställningom en persons
kunde också enligt departementschefen upplevas mycket ömtåliga.som

formEn ömtåliga uppgifter behandlades förarbetenaiannan av som
Ävenenskildasgällde åsikter, speciellt i politiska eller religiösa frågor.
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det gällde värdeomdömennär betyg och liknande kunde detsom
diskuteras i vilken utsträckning registrering borde få ske. Av stor
betydelse för bedömningen från den enskildes synpunkt ofta, sadesär
det vidare i förarbetena, frågan får tillgång till denom vem som
registrerade informationen. Avgörande också hurär mängdstor
information samlas på ställe.ettsom

angivnaDe omständigheterna skulle Datainspektionen beakta vidnu
sin tillståndsprövning. De principerna för tillståndsgivningennärmare
fick enligt motiven utbildas i praxis.

kortareEn redogörelse för Datainspektionens praxis finns under
avsnitt 8.2.

8.2 Olika uttalanden begreppet otillbörligtom

intrång i personlig integritet

Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén OSK m.m.

till denUrsprunget nuvarande datalagen förslag från offentlig-ettvar
hets- och sekretesslagstiftningskommittén OSK i betänkandet SOU
1972:47 Data och integritet. Utgångspunkten för förslaget denattvar
enskilde tillförsäkrasborde sfär, skyddar otillbörligtmoten som

frånintrång myndigheter och andra kan uppfattas utom-som som
stående.

När det gäller konkret skyddsområdet konstateradeatt mera ange
det förelågOSK betydande gränsdragningsproblem, eftersom rättenatt

bli lämnad fredi aldrig kan absolut i modernt samhälle. Enatt ettvara
konflikt föreligger mellan å sidan den enskildes uppfattning attena om
viss informationsanvändning hot eller kränkning, och å andraär ett en
sidan de allmänna och enskilda intressen i vissa fall talar för attsom
information skilda slag måste få samlas in och användas för olikaav
ändamål.

OSK ansåg integritetsskyddet på ADB-ornrådet bäst tillgodosågsatt
tillståndsreglering syftade till avvägning mellangenom en som en

behovet dataregister och riskerna för integritetsintrång. Tillstånds-av
givningen kunde enligt OSK, i då gällande läge, endast fåtalpå ett
punkter med lagbestämmelser. Tillståndsmyndigheten fick byggastyras

praxis med ledning de allmänna synpunkter framfördesupp en av som
lagstiftningsärendet.i

OSK avvisade tanken på den enskildes samtycke skulleatt ettvara
självständigt kriterium för registrering skulle få ske. En sådanatt
ordning skulle tvinga registerförarna specialrutiner.ha Omatt en

eller mindre del de berördes visststörre ett systemav personer som av
sig registrering, fick det i stället beaktas inom förmotsatte ramen

tillståndsprövningen.
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Remissinstansema biträdde allmänt OSK:s uppfattning den före-att
liggande intresseavvägningen för och upprättande ADB-emot av
register inte kunde generelltgöras bedömningen måste ske frånutan
fall till fall. Flera remissinstanser påpekade dock det varken i denatt
föreslagna lagtexten eller i motiven närmare "otillbörligtnärangavs
intrång i enskilds personliga integritet" skall föreligga utan attanses
frågan överlämnats till praxis. Remissinstanserna hyste betänkligheter

sådan ordning och ansåg, det bl.a. rättssäkerhetsskälmot atten av
Ävenkrävdes begreppet definierades i lagen. det inteatt om var

möjligt exakt definiera begreppet borde ändå, ansågs det,att man ge
omfattande exemplifiering i motiven.en
Departementschefen prop 1973:33 anförde inledningsvis att

problemet inte enbart kunde lösas generella föreskrifter närgenom om
personregister skall få inrättas och föras. l likhet med OSK ansåg
departementschefen frågan otillbörligt integritetsintrång fickatt om

från fall till fall, dvs. beträffandeavgöras varje särskilt register för sig.
Till ledning för bedömningen borde och mängdenarten av personupp-
gifter skall ingå i registret beaktas, liksom den inställning tillsom
registret föreligger eller kan föreligga hos dem kanantassom som
komma registreras. Uppgifter särskilt känsligatt natur,av ex.
uppgifter brott, tvångsingripande och olika former vård, bordeom av
bara få registreras myndighet enligt lag eller författningav som annan

Ävenhade föra förteckning uppgifterna.över uppgifter någonsatt om
politiska och religiösa uppfattning borde bara få registreras i undan-
tagsfall.

Konstitutionsutskottet KU 1973:19 det primära syftetattangav
med datalagen måste tillgodose den enskildes behov skyddattvara av
för den personliga integriteten. Samtidigt måste lagstiftningen enligt
utskottet offentlighetsprincipensvärna tillämpning också på ADB-om
området. Målet måste riktigt tillgodose ochsättatt ett motvara
varandra dessa olika intressen.väga

Innebörden begreppet personlig integritet berördes inte närmareav
vid riksdagsbehandlingen.

Datalagstiftningskommittén DALK m.m.

Våren 1976 tillsattes datalagstiftningskommittén DALK fick isom
uppgift datalagen.överatt se

I direktiven till DALK den 11 1976 konstaterades förut-attmars
sättningarna för tillstånd skullenär ganska obestämt angivnages var
i lagen. Med tanke på lagstiftningen avsåg helt rättsområdeatt ett nytt
stod, enligt departementschefen, någon lösning knappast tillannan

vidbuds datalagens tillkomst. DALK borde inte depröva grunderom
efter vilka tillstånd skall meddelas kan med utförlighet istörreanges
lagen. rördeDet sig här avvägningar rätteligen bordeom som



152 SOU 1993:10

lagstiftaren och inte de rättstillämpande myndig-ankomma på
heterna.

sitt uppdrag i denna del i betänkandetDALK redovisade SOU
1978:54 Personregister Datorer Integritet.- -

önskemålet åstadkommaförutskickade exaktDALK attatt en mer
vid datalagens tillkomst, uppfylla.definition liksom svårt attvar,

försök till definitioner begreppet personlig integritet harMånga av
definitioner har antingen inte kunnat i lagtext,gjorts, dessa angesmen
tillfredsställande intcgritetsskydd, eller också blirdeså ettatt ger

inte fall i dagens samhälle meddefinitionerna så snäva att vartman
kollektivt kan tillåta dem". Som exempel pådess krav på ansvar

nämnde del personlig integritetsvårigheterna DALK äratt atten anser
Enligtindividens kontroll kunskap honom.detsamma över om ensom

effektivdefinition det grundläggande kännetecknet påliknande är en
den enskildes förmåga kontrolleratill personlig integriteträtt att

Ett försök tillinformation honom.spridningen rör annatsomav
integritet dentill personligdefinition innebär utgörsrättenatt av

mycket han vill dela med sig tillsjälv bestämma hurenskildes rätt att
personliga tillvaro.tankar, känslor fakta sin Detandra sina samt omav

för tillförsäkra honom värdegrundlägganderättighet ärär attsomen
definitionsjälvbestämmande. Enligt ytterligaretilloch rätt en

krävs den enskildei personlig integritet detintrång näruppkommer av
omfattningpersonuppgifter denskall tillhandahållahan utöveratt som

tillåter och de styrande, de vällagligt grundade behovde styrandes när
för andra ändamåltill personuppgifter, använder dessafått tillgånghar

informationen ursprungligenmed det för vilketinte hör sammansom
förtrolighetinnebär löftein användningensamlats när attsamt om

bryts.
pågående debattenslutsats bakgrund den dåDALK:s attmot varav

och möjlighet självenskilde medborgaren borde haden rätt att vara
fåsammanhang uppgifter honom bordeoch bestämma i vilkamed om

beaktasskulle ske, det måsteutnyttjas och hur det attattmen
oftasida eller från olikamotstående intressen från samhällets grupper

fanns det intei denna Enligt DALKmedföra inskränkningarmåste rätt.
generell regel vadför datalagen föra inunderlag iatt avsesom somen

förslagavstod från någotpersonlig integritet ochmed begreppet man
inriktas på i lagstället skulle övervägandenai den delen. I att

tillståndsprövningen. l det hänseendetgrunderna förutförligare ange
vid viss informationvikt borde fästasDALK bl.a.ansåg storatt om en

avsedd för.ursprungligenför ändamål denanvändes änett annat var
ändringsådanfanns enligt DALK skäl för bedömaDet att somen

för sigrörde sig uppgifter i ochotillbörlig, detäven som varom om
tämligen banal natur.av

myndigheterbakgrundför del blev dennaSlutsatsen DALK:s attmot
personregister behövdesföra sådanaendast borde inrätta och som

ellerutföra sina uppgifter enligt lagför de skulle kunnaatt annan
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fåförfattning. Företag och organisationer borde endast inrätta sådana
personregister behövdes för deras verksamhet.som

Remissinstanserna delade överlag uppfattningen det knappast gickatt
legaldefinition. Flera det briståstadkomma ansåg dockatt atten var en

Till hörde Datainspektionen,inte kommit längre. dessaatt somman
kunde bidra med definition. Inspektionen ansåg dockdock inte själv en

alltför besvärande, eftersom det i praktiken i detbristeninte att var
innebörd.hela råder enighet begreppets Inspektionen ansågstora om
definieradärför inte ändamålsenligt försöka begreppet personligtdet att

integritet.
förinstanser ansåg dock de självständiga kriterier till-Många att nya

ståndsprövningen DALK föreslagit skulle begreppet någotge ensom
innebörd vid datalagens tillkomst. Bristen påpreciserad änmera

medföra Datainspektionen delvis fårprecisering kunde emellertid att
lagstiftare. råda det börrollen Enighetöverta syntes attsom om vara

administrativ myndighetuppgift för lagstiftaren och inte attenen
för integritetsskyddet.principernabestämma

föreslog utifrån betänkande1978/79: 109 DALK:sRegeringen prop
till datalagen. Beträffande dentillägg och förtydligandenvissa närmare

integritet uttalade departements-begreppet personliginnebörden av
viktigt grunden för tillståndsprövningenchefen det givetvis attatt var

i lagen.datalagen så möjligt Detenligt möttenoga somangavs
departementschefen svårigheter i lagemellertid enligt attstora genom

med personlig integritet. Hangenerell regel vadange som menasen
ändamålsenliga i låsa fastövertygad detinte heller attomvar

i stället fruktbarttillämpningen legaldefinition. Detgenom en var mera
huruvida ytterligare självständigaföreslagit, undersökaDALKatt, som

avvägninginföras i lagen i syfte underlätta denkriterier kunde att
tillståndsprövningen innebär. DALKSmellan motstående intressen som

således i huvudsak.förslag godtogs
Konstitutionsutskottet 1978/79: 37 uppehöll sig inteKU närmare

vid begreppet personlig integritet.
uppgift föreslå rationalise-fick tilläggsdirektiv iDALK attgenom

Tillståndtillståndsprövningen. promemorian Ds Ju 1981:15ringar i I
förslag ienligt datalagen redovisade DALKoch tillsyn attett man

vilkafortsättningen i datalagen borde definiera och avgränsa person
stället förbör föremål för tillståndsprövning, iregister attvarasom

vilka personregister skulle undantas fråndittills diskutera ettsomsom
kundeprincip heltäckande tillstândskrav. I det sammanhangeti man

särskild betydelsefrån faktorer enligt lagen ansågsutgå de vara avsom
för Hit hörprövning risken otillbörligt intrång.vid arten avav

särskilt känsliga, vidareuppgifter, dvs. dessa är attattom anse som
registrerade och dennaturlig anknytning mellan dendet saknas

medlemsförhållande,kund- ellerregisteransvarige såsom attett
från början varituppgifterna används i andra sammanhang än som

denden registrerades inställning. När det gälleravsikten samt
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registrerades inställning delade DALK den tidigare uppfattningen att
inte kan ställa krav medgivande i varje enskilt fall. I stället fårman

frånutgå den enskilde beredd godtaär sådan registreringatt attman
sker i enlighet med beslut regeringen eller riksdagen. Detsam-som av

bör gälla registrering på följersätt lag ellerannatma som av annan
författning eller naturligutgör del den enskildes mellan-som en av
havanden med den registeransvarige, dvs. i sådana fall där registre-
ringen förutsebar och överblickbar förär den enskilde.

Remissinstansema lämnade i huvudsak DALK:s förslag utan
erinran.

Regeringen prop 1981/82: 189 anslöt sig i allt väsentligt till
DALKs förslag.

Konstitutionsutskottet KU 1981/82:33 uppehöll sig inte närmare
vid själva begreppet personlig integritet.

Datainspektionens praxis m.m.

Datainspektionens praxis har redovisats i tioårsskrift år 1983. denIen
finns uttalanden kan viss ledning inspektionens påsom ge om syn
begreppet personlig integritet. Dåvarande generaldirektören konstaterar
i skriften någon absolut integritet aldrig har förekommit iatt ett
samhälle. Trots detta det enligt denneär möjligt definiera sådanatt en
absolut integritet. skulleMan kunna slå fast ingen människa,att grupp

människor eller samhället får samla in, lagra, bearbeta ellerav
använda information enskild hans eller hennes samtycke iutanom en
varje enskilt fall, sådan informationsbehandling tilläroavsett om
fördel, nackdel eller saknar betydelse för den enskilde. Detta skulle ge

och kontroll hans eller hennes information.över Men samhälletvar en
skulle inte fungera och den enskilde skulle inte få den service han eller
hon begär. Definitionen därför enligt Datainspektionensär dåvarande
chef egentligen bara intressant utgångspunkt för de undantag frånsom
integriteten vi vi bör tillåta.attanser

År 1983 presenterades också två vetenskapliga studier datain-av
spektionens verksamhet, dels doktorsavhandling inom statsvetenska-en
pliga institutionen vid Umeå universitet, betecknad "Datainspektionen
och skyddet den personliga integriteten i ADB-system", delsav en
licentiatavhandling vid institutet för rättsinformatik, Stockholms
universitet, betecknad "God personregistersed En undersökning av
datainspektionens styrelsebeslut" IRI-rapport 1983:4.

I doktorsavhandlingen konstateras sammanfattningsvis analysenatt
Datainspektionens praxis inletts i förhoppningen avslöja myndig-attav

hetens definition på personlig integritet och otillbörligt intrång,egen
den ambitionsnivån måst Intervjuer med ledning ochöverges.attmen

handläggare erbjöd visserligen vissa hållpunkter för fortsatt analysen
lät sig inte reducera till någon enhetlig definition otillbörligtmen av

intrång i den personliga integriteten.
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Enlig licentiatavhandlingen praxis i frågaär tolkningenom av
begreppet otillbörlig registrering vacklande. Någon stabilitet i de
faktorer påverkar avvägningen har inte kunnat iakttas. Intressetsom
personlig integritet har inte heller preciserats. Begreppet "god person-
registersed" formas följande principer enligt denna undersökning.av

Beslut kontroll de enskilda medborgarna bör politiskaom av vara-
och bygga på bredså medborgaropinion möjligt; bören som man

hänsyn till det psykologiska klimatet i samhället värnaav attom
kontrollen inte blir alltför effektiv.
Man bör mån god datakvalitet.vara om-
Möjligheten använda data i sammanhang de inte från börjanatt som-

för aktualiserar mängd hot den personliga integrite-avsetts moten
hoten förstärks den registrerade inte medvetenärten; om om

användningsändamâlen.
effektivareJu och komplext ADB-system utformas, destoettmera-

blir riskerna för otillbörligtstörre intrång.
på rättsskyddKrav måste uppställas vid beslutsfattande baserarsom-

sig på ADB-registrerade uppgifter; personuppgifter skall vara
relevanta för sitt ändamål, riktiga, aktuella och fullständiga.
Krav på säkerhet och kontroll i form insyn bör ställas.av-
Tillsammans principerna enligtutgör avhandlingen grunden för

begreppet god personregistersed, innehåll formasvars genom en
avvägning mellan den enskildes psykologiska behov sekretess ochav
rättsskydd intresset rationell informationshantering. Ut-samt av en
slagsgivande för denna avvägning enligt avhandlingen deär politiska
beslut vilka allmänna intressen får inskränka densom anger som
enskildes rättsskydd. Man kan enligt avhandlingen dessaattanse
intressen bör uppfylla visst mått godtagbarhet för det inteett attav
skall ske intrång i den personliga integriteten.

Konstitutionsutskottets granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottet redovisade i betänkande KU 1983/84:30ett
regeringens handläggning vissa datafrågor. Granskningen torde haav
kommit till stånd bl.a. med hänsyn till påståenden regeringenattom
ändrat datainspektionenspå beslut i omfattning.storen

Undersökningen avsåg 70-tal ärenden under den tid lagen varitett
kraft.i Ungefär hälften hadedessa inneburit Datainspektionensattav

beslut ändrats.
Utskottet konstaterade många ärenden under handläggningen iatt

regeringen tillförts material varför frågan ofta kommit inytt ett annat
läge och ansökningar tillstånd troligen i flera fall skulle haatt om
bifallits Datainspektionen, den haft tillgång till materialet.av om
Utskottet konstaterade vidare regeringen i fallnågra beslutatatt om
inrättande personregister först inhämta i datalagen före-utan attav
skrivet yttrande Datainspektionen. Utskottet förutsatte departe-attav
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fortsättningen datalagens föreskrifteri beaktar i detta hän-menten
seende.

hade vidare vissa erinringar användningen SPAR,Utskottet mot av
statliga och adressregistret, för direktreklamändamål.dvs. det person-

försig också Folksams register administrationUtskottet uttalade om av
frågan tillstånd för försöksverksam-gruppsakförsäkringar och om om

anförts föranleddemed personregister. Utöver vad sålundahet
frångranskningen inte något yttrande utskottet.

reservation fp ansågs utskottet, såvitt gäller registretm,I atten c,
gruppsakförsäkringar, borde ha följande:för administration yttratav

för administration gruppsakför-angående registretbeslutet av
regeringen framfört särskilda skäl tillåta registretsäkringar har att att

förbl.a. grund registret behövdes rationellhar förelegat på attav en
försäkringsadministration. Utskottet kan inte dela regeringens

Regeringens tolkning innebär enligtbedömning på denna punkt.
särskilda skäl inte kanutvidgning begreppetutskottet som ansesen av

stadgandets syfte."i överensstämmelse medstå

propositionendatapolitiskaDen

datapolitik anfördes under rubriken Datateknik1984/ 85:220I omprop.
synpunkter frågan riskerpersonliga integriteten bl.a.och den om

följd datateknikens användningintegritetskränkningför som en av
offentliga sektorn.inom den

integritetsfrågan enligtdiskuterade rördekanskeDen mest pro-
Ekonomiska och rationella skälsamkörning och kontroll.positionen

datatekniken i sinfall för myndigheterna bör användatalar i många att
Exempel detta sarnkömingar för kontrollkontrollverksamhet. på är av

räntekontroller med hjälp olika bankregister. Denolika bidrag samt av
verket hur långt skallhär fråga i självadebatt det är rörom man

imyndigheternas kontroll medborgare, alltså stort settacceptera av
ocksåtidigare har fört. emellertiddebatt Det är ensom mansamma

riktiga i sak ochuppgifter används för kontrollfråga de ärom som
uppgifter skall kontrolleras.därtill rättvisande för de som

propositionen berättigat samhällsin-enligtDet måste ettanses vara
sig fördelar andraförsöka hindra människor tillskansaratt atttresse

skenför-lögnaktiga uppgifter ochmänniskors bekostnad genom
fall bra ochkan datatekniken i mångafaranden. Här ett accepta-vara

naturligtvis viktigtför kontroll. Samtidigt detbelt hjälpmedel är att se
den otillbörligtinte utförs på sådanttill kontrollen sätt attettatt

Betydelsefullt också det finnsenskildes integritet.kränker den är att
registeruppgifterna har tilllettpraktiska rutiner för korrigera näratt

felaktiga åtgärder.
och främstenligt propositionen förstVad det handlar göraär attom

Åenskildes intressen.avvägning mellan samhällets och den enaen
lagts fastviktigt de rättigheter och skyldigheter harsidan detär att som
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statsmakternas beslut också skall tillkomma och igenom var en
Åenlighet med dessa beslut. andra sidan har vi kravet skydd förpå

den personliga integriteten. Ett mål för regeringen måste attvara
datateknikens användning för samkörning kontroll utformas medoch
full förrespekt den enskildes integritet.

Detta enligt propositionen ofta svår avvägning. Intressena kanär en
förefalla motstridiga. Men i borde här integrunden det någonvara
egentlig motsättning mellan samhällets krav och den enskildes
intressen. Från båda håll det fråga tillgodose enskildadeär attom
medborgarnas berättigade anspråk; fördelning rättigheterrättvisen av
och tillräckligt skydd för privatliv familjeliv.ochett

Konstitutionsutskottet KU 1985/86:5 yttrande överavgav pro-
positionen och konstaterade därvid framför alltbl.a. diskussionenatt

koncentrerad till de olika risker för integritetskränkningar kanär som
uppkomma till följd offentligadatateknikens användning inom denav
sektorn, där den inträngande och känsliga informationen denmest om
enskilde finns.

avvikandeI mening till konstitutionsutskottets yttrande uttalas atten
samhällsintressena fårinte drivas så långt den enskilda människansatt
berättigade krav personlig frihet och åsido.på okränkbarhet sätts

och offentlighetskommittén DOKData- m.m.

maj 1984 tillsattes data- och offentlighetskommittén DOK. DOK harI
huvudtitelnöverlämnat fem delbetänkanden under den gemensamma

Integritetsskyddet i informationssamhället.
sitt tredje delbetänkande 1987:8 Grundlagsfrâgor konstate-l Ds Ju

rade det varken lagstiftning eller i svensk doktrinDOK i svenskatt
enhetlig definition med personligfinns någon vadav som menas

ochintegritet. En allmän uppfattning begreppet personlig integritetom
integritetsskyddet, såväl i utomlands, torde emellertidvårt land som
enligt kommittén det innefattar för den enskilderättatt attvara en

uppgifter personligasjälv bestämma vilka sig själv och sinaom
hur dessaförhållanden han eller hon skall lämna ifrån sig ochsom

uppgifter spridas. det mindreskall användas och Kommittén ansåg
personligändamålsenligt med lagregel definierar begreppetsomen

integritet frågan från fall till fall. Demåste avgörasutan attanser om-
integritetens delsig gällande för personligaständigheter dengörsom

dessapersonuppgifter och registreras, hurde inhämtasär arten av som
uppgifteruppgifter används, de sprids mängdenhur samt somav

också desamlas och ställe. Av betydelse ärett stor omsamma
insamlade uppgifterna korrekta och aktuella.är

ansågdefinitionen begreppet personlig integritetTrots den oklara av
personligagrundlagsfäst skydd för denDOK fördelarna med ett
grundlag.integriteten nackdelarna med sådant uttalande iöverväga ett

fri- ochDOK lade därför i betänkandet fram förslag i den s.k.ett att
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rättighetskatalogen i regeringsformens andra kapitel skulle skrivas in
skydd för den enskildes personliga integritet i datasammanhang.ett

Remissinstanserna tillstyrkte, med några få undantag, förslaget till
grundlagsskydd eller lämnade detta erinran.utan

Departementschefen 1987/88:57prop. konstaterade i likhet med
DOK det inte går den personliga integriteten närmareatt att ge en
definition rättsligt begrepp. propositionenI sades vidare attsom
begreppet dock inte bör uppfattas något statiskt mycket välutansom
kan ha olika innebörd vid skilda tidpunkter och förhållanden.

Konstitutionsutskottet framhöll i riksdagensitt godkändaav
betänkande KU 1987/88: 19 3, den personliga integriteten inteatts.
kunnat definition rättsligt begrepp dennärmare ett attsamtges en som
mycket väl kan ha olika innebörd tidpunktervid skilda och för-
hållanden detsamma gäller det otillbörlighetsrekvisitsamt att som
används datalagen.i

Sedan den januari finnsl 1989 i den s.k. fri- och rättighetskatalogen
i 2 kap. regeringsformen grundregel skydd för enskildesdenen om
personliga integritet vid dataregistrering 3 § andra stycket. Be-
stämmelsen följandehar lydelse.

Varje medborgare skall i den utsträckning inärmaresom anges
lag skyddas hans personliga integritet kränksmot att attgenom
uppgifter honom registreras med hjälp automatisk databe-om av
handling.

Grundlagsskyddet inte absolut grundlags-skall enligtär gränsernautan
bestämmelserna i lag. Därmed torde i första handnärmare anges avses

särskild dataskyddslag.en

8.3 Europarådets konvention

Konventionen innehåller grundläggande för dataskydd.principer
Uppgifter undergår automatisk databehandling skall ha erhållitssom
och skall behandlas på korrekt Uppgifterna skalloch lagligt sätt.ett
också lagras för särskilt angivna och lagliga ändamål och de får inte
användas på oförenligt med dessa ändamål. Vidaresätt ärett som
föreskrivs uppgifterna skall ändamålsenliga, relevanta och inteatt vara
onödiga för de ändamål för vilka de lagras. De skall riktiga och,vara

nödvändigt, hållas aktuella. Beträffande gallring gäller attom upp-
gifterna skall bevaras på sådant de registreradesättett att personerna
inte kan identifieras tid nödvändigt medunder längre hänsynän ärsom
till ändamålet lagringen.med Art. 5.

finns iBestämmelser vissa känsliga personuppgiftertyper art.om av
6 innehåller uppräkning uppgifter inte fårde slagssom somen av
undergå automatisk databehandling, såvida inte nationell lag ettger



SOU 1993:10 159

ändamålsenligt skydd. Sådana uppgifter personuppgifterär som
avslöjar och politiska åsikter, uppgifter hälsa och sexuallivras samtom
uppgifter hänför sig till någon dömts för brott.attsom

Undantag från 5 och 6 får i nationellgöras lagstiftning endastart.
det nödvändigt förär skydda säkerhet och liknande ellerattom statens

för skydda den registrerade elleratt andra fri- ochpersonen personers
rättigheter.

Lämpliga säkerhetsåtgärder skall vidtas för skydda personuppgif-att
oavsiktlig eller otillåten förstörelseter mot art. 7. Vissam.m.

ytterligare skyddsåtgärder för registrerade finns i Bl.a.art.personer
gäller alla registreradeär i personregister skallatt ha möjlighetettsom
till insyn i registret och möjlighet få felaktiga uppgifter rättade.att

8.4 Förslaget till EG-direktiv

Förslaget till EG-direktiv innehåller i kapitel materiella bestämmel-
hur personuppgifter skall behandlas i olika hänseenden.ser som anger

Till början finns i kapitlet bestämmelser datakvalitet, bl.a.en om
ändamålsanknytning och kravet på personuppgifterom attom som

behandlas skall riktiga och fullständiga. Därefter undervara anges
vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas, varvidsom
särskilda bestämmelser finns känsliga uppgifter. De materiellaom
bestämmelserna i kapitel i direktivförslaget innehåller också regler

den enskildes till informationrätt behandling personuppgif-om om av
till insynrätt och till rättelse ochrätt kompletteringter, av personupp-

gifter. Slutligen regleras i kapitlet frågor bl.a. datasäkerhet ochom
underrättelse till datskyddsmyndigheten.

8.5 Utredningens tidigare ställningstaganden

I datalagen vid bedömningen otillbörligt intrång kanattanges av om
uppkomma skall särskilt beaktas och mängden dearten av personupp-
gifter skall ingå i registret, hur och från uppgifterna skallsom vem
inhämtas den inställning till registret föreligger ellersamt kansom

föreligga hos dem kan komma registreras. Vidareantas skallattsom
särskilt beaktas inte andra uppgifter eller andra registrerasatt personer

står iän överensstämmelse med ändamålet med registret.som
allmänEn uppfattning begreppet personlig integritet och in-om

tegritetsskyddet, såväl i vårt land utomlands, torde detattsom vara
innefattar för denrätt enskilde själv bestämma vilka uppgifteratten

sig själv och sina personliga förhållanden han eller hon skallom som
lämna ifrån sig och hur dessa uppgifter skall användas och spridas jfr
redovisningen DOK:s delbetänkande i avsnitt 8.2.av
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Intrångokränkbar.emellertid inte heltsfärenskildes fredade ärDen
och viktigareandrafå tillåtas.integriteten måstepersonligai den om

integritetsskyd-finnaskanoenighetpåkallar det. Denintressen omsom
kanövergripande intressenvilka dessaomfattning närmastdets rör

ocksåhänsynsin inte besvarasfråga kan i tasDenna attutanturvara.
enskildeuppgifter dendemängdenochexempelvistill omarten av

före-avseddadesammanhang äroch i vilkaskall registreras attsom
komma.

får bedömaspersonuppgiftervilkaocksådatalagenI somsomanges
hälsotill-rörande brott,exempelvisandra.integritetskänsliga änmer

i övrigt.övertygelseuppfattning ellerpolitisksexualliv.stånd, ras,
dvs.uppgifter närmastoch slagetmängdenMedan person.om enav

det gällerledningviss närbedömning. kankvantitativsåväl gesomen
alltidkrävsintegriteten,intrång iomfattningenavgöra enettatt av
intrångethuruvidafråganpåför slutligtavvägningkvalitativ att svara

tåla.enskilde börvad dendvs. gå"otillbörligt". utöverkan anses
tillställninghuvudsakligenVägninginnefattar dennaOftast att ta

intresseallmänteller någotintressedet allmännas tarhuruvida annat
sfär.fredadtillenskildesden rättöver en

uppgifter denregistreradeantalinnebärDetta stort omatt ett
motiveraskandekränkande,otillbörligtinte behöverenskilde omvara

Å enstakakanandra sidanbehov.ändamål ellergodtagbart enettav
få registreras, ävenbörden intesådant slagsiguppgift i attvara av

intresse.uppgivet allmäntförbehövsden ettom
in-påenskildes intressenavvägningen denhurUppfattningen avom

det allmännastillförhållandeskall itegritetsområdet görasnärmare
vårtländer. Iolikaoch mellantillfrån tidväxlaintresse kan annan
dvs.handlingsoffentligheten,grundlagsregleradeockså denland reser

särskilda frågoroffentlighet vissahandlingarsallmännaprincipen om
länder,jämförbarailiksomutgångspunkt i Sverige,området. En

intressenallmännas äroch detenskildesmellan denavvägningenför
skallfrån börjanredanintresse inteenskildesemellertid den ansesatt

intresse.underordnat det allmännasvara
utfalla kanskallavvägningendenhur närmarefråganl om

framträdaskillnadernakanTydligastgå isär.emellertid meningarna
enskildesdenvikaskallintressevilketdet gäller avgöranår att sotn -

vad vägerbred enighetråderdet inteallmännasdeteller somomom-
skalluttrycka detta ärEtt sätt att ansessomatt vemannat angetyngst.

dennautfalletförallmänna,enskilde eller det"bevisbördan", denha av
prövning.

någoni nämn-diskuteratsinte hafrågorgrundläggandeDessa synes
integritets-gällthittills harreformarbetevid detomfattningvärd som
otillbörlig-mening börutredningensdataområdet. Enligtskyddet

densåpreciseras.kunnaytterligarei datalagen atthetsrekvisitet
omfattning,intrångetsmellanmåsteavvägning görasnödvändiga som
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å sidan, och ändamålet eller behovet personregistreringen, åena av
andra sidan, kommer till klarare iuttryck lagtexten.

8.6 Remissutfallet

Remissinstanserna har det angeläget med ytterligare precise-ansett en
ring begreppen personlig integritet och otillbörligt intrång. fleraIav
yttranden betonas vikten det möjligt klargörsså långt hurattav
avvägningen mellan den enskildes intresse och motstående intressen

Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet under-skall göras.
de grundläggande lagstiftarenstryker avvägningarna bör görasatt av

möjligt i självaså långt preciserade regler lagtexten.genom

överväganden8.7

varit under de tjugo datalagen varit iDen debatt årsnartsom som
kraft de reformförsök gjorts berättigar till slutsatsenoch attsom

integriteten" låterbegreppet "otillbörligt intrång i den personliga inte
sig definiera. beroende Vägning motstående intressen.Det är av en av

freda sig varjeEndast den enskilde absolut rätt att motom ges en
sfär, undantagen gårintrång i integriteten, dvs. i sin privata eller om

exakt skulle definition möjlig. Något allmänt stödavgränsaatt en vara
uppfattningen den absolut till uppgifterför enskilde skulle ha rättatt en

ochsin föreligger inte. Fallen där intrång skall tillåtetom person vara
således inte "otillbörligt" växlar beroende vilka utgångspunkter som
väljs.

Utredningen har i sina hittillsvarande överväganden intrångansett att
i den personliga integriteten måste få tillåtas, andra och viktigareom
intressen påkallar det och den oenighet kan finnasatt som om
integritetsskyddets omfattning vilka dessa övergripanderör närmast
intressen kan Denna fråga kan i sin inte besvaras utan attturvara.

till exempelvis de uppgifterhänsyn också och mängdentas arten omav
enskilde skall behandlas de tänktaden och i vilka sammanhang ärsom

förekomma.att
utredningens tidigare borde otillbörlighets-Enligt ställningstaganden

den nöd-rekvisitet i datalagen ytterligare kunna preciseras, så att
omfattning,vändiga avvägning måste mellan intrångets ågörassom

sidan, och ändamålet eller behovet personregistreringen, åena av
andra sidan, kommer till klarare uttryck i lagtexten.

praxis har redovisats från inspektionens sida under de årDen som
kraft inte för säkra hållpunkterdatalagen varit i underlag några närger

hur för önskvärda vägningen bördet gäller dengränsernaatt varaange
utformade. kasuistisk dvs. harFallen många gånger enbartär natur,av
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räckvidd inte går det enskilda fallet.utöver Motsvarande gälleren som
de fall där regeringen efter överklagande träffat det slutgiltiga
avgörandet.

De utländska bestämmelserna på området huvudöver tagetsynes
inte arbeta med begrepp motsvarande "otillbörligt intrång". ställetI

de materiella bestämmelserna för in-gränsernaanges genom var
tegritetsintrång går, låt intrång i den enskildes personligaattvara
integritet kan få förekomma uttryckligt stöd i lag ellerytterst genom
motsvarande.

Den utgångspunkt förslaget till EG-direktiv har i denna del är att
laglig ADB-hantering personuppgifter förutsätter den enskildeattav
samtyckt till behandlingen. Denna regel emellertid inte undantags-är
lös. Det innebär absolutnågon för den enskilde inte förut-rätt äratt

Direktivet anvisar, i de fall samtycke eller avtal inte föreligger,satt.
Vägning mellan den persondataansvariges legitima intresseytterst att en

och den enskildes intresse måste För användning inom dengöras.
offentliga sektorn finns krav på behandlingen skall behövas förett att

utföra uppgift i det allmännas intresse eller i myndighetsutöv-att en
mng.

Förslaget till EG-direktiv innehåller dock rad materiella be-en
stämmelser i sig gränssättande. Motsvarande uppbyggnad harärsom
flera de utländska dataskyddslagarna bilaga 4.seav

Sammantaget således den hittillsvarande nationella och in-ger
ternationella utvecklingen för de förstöd in-närmast gränseratt
tegritetsskyddet bör framgå datalag inte bör utgå från såettsom av en
obestämbart svårfångatoch begrepp "otillbörligt intrång". Iställetsom
bör lagen direkt den Vägning mellan motstâende intressenmera ange

skebör integritetsintrångnär i strid med den enskildes meningsom
skall tillåtet på ADB-området.vara

enlighetI med vad har anförts förslagethar i till datalagsom nu ny
införts regler för de olika i informationsbehandlingen.momenten

innehållerLagen regler bl.a. den nödvändiga anknytningen till ettom
ändamål, förutsättningarna för behandling personuppgifter, vilkaav
personuppgifter får behandlas, formen för samtycke från densom
enskilde och gallring personuppgifter. lagen finns ocksåI angivetav
vilken uppgifter skall känsliga. Känsligatyp av som anses som
personuppgifter får enligt utredningens förslag behandlas endast om
den enskilde samtycker till det på visst eller behandlingen skersätt om
med stöd lag författning.eller Genom fyllig regleringav annan en av
villkoren för behandling olika personuppgifter hartyperav av
utredningen alltså försökt i lagen hur avvägningen mellanatt ange
skyddet för den enskildes integritet och andra motstâende intressen
skall föreslagnaDe bestämmelserna tillgöras. överensstämmer stora
delar i sak med den reglering finns förslaget till EG-direktiv.isom
Vissa de avvikelser förekommer har behandlats i avsnitt 5 ochav som



SOU 1993:10 163

övriga avvikelser berördai avsnitt i den allmänna motiveringentas upp
och i specialmotiveringen.
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9 Specialreglering s.k. stats-genom
maktsregister

l Nuvarande ordning

Personregister inrättande riksdagen eller regeringen beslutarom vars
enligt 2 § datalagen undantagna från kravetär på tillstånd.a
Om sådant s.k. statsmaktsregister innehåller uppgifter iett som

fall skulle ha medfört tillståndsplikt, skall dock yttrande inhämtasannat
från Datainspektionen innan beslut inrätta fattasregistret 2 §attom a
första stycket andra meningen. DatainspektionenNär sådantettavger
yttrande skall bedömning registret ske enligt grunderen av samma som
vid prövning tillståndsärende § dataförordningen.11ettav

Datainspektionen kan meddela beslut villkor för dessaäven om
register, i den mån inte regeringen eller riksdagen har meddelat något
villkor i hänseende 6 och 18 §§ datalagen.samma a

Datalagens bestämmelser den registeransvariges skyldigheter,om
tillsyn straff skadeståndoch gäller för statsmakts-ävensamtom om

registren. Datainspektionen kan dock beträffande sådana register inte
förbjuda fortsatt förande eller återkalla något tillstånd l8§ andra
stycket.

fallI de statsmaktsregister utvidgas, måste det utvid-prövasett om
gningen sådan den kanär jämställas med registeratt att ett nytt
inrättas. I sådant fall måste yttrande från Datainspektionenett
inhämtas.

förarbetenaI till datalagen prop 1973:33 97 anförde departe-s
mentschefen det flera skäl nödvändigt särbehandla vissaatt attav var
statliga personregister. För det första borde riksdagen kunna besluta

inrättande personregister för riksdagens verksamhet ellerom av egen
verksamheten hos underställda riksdagen. Vidareärorgan som
förekommer på den offentliga sektorn personregistrering sådan viktav
från allmän och enskild synpunkt det nödvändigt fråganäratt att om
registrens inrättande förbehålls statsmakterna själva. förutsattesDet att
statsmakterna beslutar inrättande ADB-register endast i sådanaom av
fall då det starkt motiverat med hänsynär till registrets betydelse eller
med hänsyn till övriga omständigheter. Under remissbehandlingen av

förslagOSK:s hade också påpekats tillstånd Datainspektionenatt ett av
i exempelvis de fall inrättandet register beslutats regeringenettav av
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och riksdagen eller endera statsmakterna skulle karaktärenav av av
överprövning statsmakternas beslut.en av
Frågan inrättandet statsmaktsregister kan iett tasom av upp en

proposition. har iblandDet varit oklart riksdagsbeslutettom som
inneburit medel anvisats för bl.a. register också inneburitatt ett att ett

register skulle inrättas. Konstitutionsutskottet KU 1984/ 85:25 harnytt
framhållit vikten inrättande statsmaktsregister kommer tillattav av
klart uttryck i propositioner och i andra sammanhang.

finns antalDet personregister regleras särskildaett stort som genom
registerförfattningar. Registerlagamas innehåll varierar beroende på
bl.a. vid vilken tidpunkt lagarna kommit till och den uppfattning om

borde reglerasvad då rådande. En del fannsregisterlagarsom som var
redan datalagen infördes. Dessa äldre registerlagars primäranär mål

varit integritetenhar inte de innehåller främstvärna regleratt utanom
skall registrerasvad och hur information får spridas. Nyareom som

registerlagar kompletterar eller delvis datalagens integritets-ersätter
innehålla bestämmelserskydd. De kan registerändamål, registeran-om

registerinnehåll, sökbegrepp dvs. eventuella begränsningar isvar,
sökmöjligheterna, utlämnande uppgifter och regler gallring.av om

lagarna förordningar.Ibland kompletteras med Datainspektionen kan
också komplettera med föreskrifter eller villkor i den riksdagenmån

inte utfärdat finnseller regeringen sådana. Det också antalett
registerförordningar med bestämmelser register.om

Riksdagens revisorer har i och integritetADBrapport omen
1991/92:8 med utgångspunkt från dels Datainspektionensrapport

uppgifter samtliga yttranden enligt 2 § datalagen t.o.m.om a novem-
dels SFS-registret förteckning registerför-ber 1991 upprättat överen

Förteckningen har tagits bilagafattningar. in som
datalagens tillkomst det viktigt DatainspektionensVid ansågs att
alltid inhämtades, beslutadeyttrande innan statsmakterna inrättandeom

ADB-register 1973:33 98. Vid granskning regering-propav s en av
handläggning ärenden enligt datalagen KU gjorde 1984ens av som

1983/84:30 uppmärksammades det hade förekommitKU att att
regeringen grund förbiseende hade inrättat personregister utanav

först hämta in yttrande från Datainspektionen. Inspektionenatt uppgav
vid utfrågning inför utskottet utvidgningar register iockså någraatt av

fall varförhade varit inrättande sådana, in-att anse som av nya
spektionen borde ha fått sig. Vidare hade inspektionen ibland fåttyttra

sig allt för stadium. Vid förnyad granskning 1986på ett sentyttra en
regeringen i ytterligare fall hade underlåtitkonstaterade KU någraatt

in från inspektionen 1985/86:25. KU framhöllhämta yttrande KUatt
i sitt granskningsyttrande på betydelsen avsikten inrättanytt att attav

statsmaktsregister kommer till klart uttryck i propositioner ochett
sammanhang.andra

riksdagde totalt 213 yttranden Datainspektionen avgivit tillAv som
och departement under perioden den juli 1986 den 31 december1 -
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1989 har inspektionen bedömt endast 32 verkliga yttrandenutgöra
enligt 2 datalagen. tiden efter§ För den 30 juni 1990 redovisasa
yttranden enligt särskilt i2 § inspektionens diarium. Enligt diarieta

fyra sådana yttranden under sista halvåret 1990. Under 1991avgavs
sammanlagt yttranden förstaåtta och under halvåret 1992 treavgavs

yttranden.
Endast mindre del registren regleras särskild register-en av genom

författning. författningarl äldre datum föreskrivs endast registerattav
skall hållas. Däremot inte särskilt slag lagringsmedia.anges av

offentlighetskommittén9.2 Data- och DOK

sitt fjärde delbetänkande SOU 1987:31 Integritetsskyddet il
informationssamhället Personregistrering och användning av

föreslog DOK ytterligare myndighetsregister medattpersonnummer
personuppgifter skulle särskilda registerlagar.känsliga regleras i

Målsättningen bör, enligt kommittén, alla register medatt ett stortvara
och kvalificerat innehåll skall specialreglerasantal registrerade ett om

uppgifterna i registret föremål för inte obetydlig sprid-är externen
ning. första hand föreslogs vissa register hos Socialstyrelsen,I att
landstingen, kommunerna socialtjänst och Skolhälsovård samt
Riksförsäkringsverket/försäkringskassorna skulle regleras i registerla-

beträffande register inomNågot förslag registerlagstiftningomgar.
privata sektorn lades inte fram. Detta berodde bl.a. påden att

mellan enskilda och allmänna intressen inom den privataavvägningen
spridningen från de privatasektorn ansågs lättare ochgöraatt attvara

menaderegistren kan begränsas i omfattning. Dessutomstörre attman
frivillighet med registrering idet finns inslag i sambandstörreett av

register.privata
föreslagna registerlagstiftningen syftade till åstadkommaDen att en

ingående prövning och debatt innehållet i och utformningen deom av
integritetssynpunkt känsliga registren. Registerlagstiftningenfrån mest

bidra till avlasta Datainspektionen.ansågs också kunna att

lagstiftningsärendeni tidigare9.3 Uttalanden

personuppgifter i vissaförslag reglering känsligaDOK:s om en av
särskilda registerlagar avsnitt 9.2myndighetsregister segenom

remissinstan-vid remissbehandlingen i samtligatillstyrktes stort settav
proposition 1990/9l:60, Offentlighet, integritet och ADBI denser.

departementschefen hennesföljde DOK:s förslag anfördepå attsom
medbedömning behovet särskilda registerlagar överensstämmeravav

de fall register medförslag. målsättning bör iDOK:s En ettattvara,
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antal registrerade och särskilt känsligt innehållstort inrättas,ett
bestämmelser skall meddelas formi lag. Detta gäller särskilt i deav
fall uppgifterna i registret sprids i inte obetydlig omfattning.externt

Om uppgifter används för strikt avgränsade ändamål i registerett
där de primärt har registrerats, inom försvaret eller arbetsmark-t.ex.
nadsutbildningen och i många kommunala sammanhang behövs
däremot i regel ingen specialreglering. I dessa register kan integritets-
skyddet tillgodoses Datainspektionens tillståndsprövning. Omgenom
de uppgifter ingår i registret i sådana fall inte sekretesskydda-ärsom
de, kan det övervägas utvidgning bestämmelserna i sekre-om en av
tesslagen är väg uppnå bättre integritetsskydd.att etten

Vad gäller den privata sektorn uttalades i propositionen det föratt
närvarande inte finns något uttalat behov registerlagar inom denav
sektorn.

Propositionen 1990/91:60 offentlighet, integritet och ADBom
behandlades i konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:KU1l.
Beträffande frågan behovet särskilda registerlagar anfördeom av
utskottet det allmänt är betydelse författnings-att sett stor attav en
reglering ADB-register kommer till stånd i syfte stärka skyddetav att
för de registrerade i samband med nödvändig registrering känsligaav
uppgifter i myndighetsregister. Utskottet delade uppfattningen att
register hos Socialstyrelsen, landstingskommunerna, kommunerna och
Riksförsäkringsverket bör regleras i särskilda registerlagar. Likaså
ansåg utskottet det krävs ingående överväganden i fråga vilkaatt om
register inom dessa områden bör lagregleras.som

Utskottet förutsatte frågan vilka övriga register böratt om som
regleras kommer fortlöpandeägnas uppmärksamhet frånatt en
regeringens sida och åtgärder kommer vidtas för få till ståndatt att att
sådana regleringar. Något särskilt uttalande från riksdagens sida var
enligt utskottets mening därmed inte nödvändigt.

Utskottets uttalande godtogs riksdagen rskr. 160.av
Med anledning proposition ändring i sekretesslagen prop.av en om

1991/92:73 Sekretess inom rättsväsendets informationssystem har
konstitutionsutskottet i sitt riksdagen godkända betänkandeav
1991/92:KU 23, rskr. 119 framhållit bl.a. det viktäratt stor attav
de ADB-register innehåller integritetskänsliga uppgifter reglerassom

särskilda registerlagar.genom

9.4 Europarådets konvention

Vissa särskilda slags uppgifter får inte undergå automatisk databehand-
ling inte nationell lag domestic law ändamålsenligt skyddettom ger
art. 6. Det gäller personuppgifter politiska åsikter, religiösom ras,

eller övertygelse, hälsa och sexualliv. Det gäller ocksåtro annan
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personuppgifter hänför sig till någon dömts för brott.att Avsom
kommentaren till bestämmelsen framgår med uttrycket domestic lawatt

inte bara lagstiftning också författningsreglering,utan såavses annan
länge den nödvändiga skyddsnivån säkerställs.

9.5 Förslaget till EG-direktiv

Direktivförslaget innehåller särskilda bestämmelser känsligaom
uppgifter. Med känsliga uppgifter uppgifter eller etnisktavses om ras

politisk uppfattning, religiös eller filosofisk över-ursprung, annan
tygelse, facklig tillhörighet eller uppgifter hälsotillståndrör ellersom
sexualliv. Utgångspunkten förslagetiär till EG-direktiv sådanaatt
uppgifter inte får behandlas art. l.

Vissa undantag emellertid frångörs den nämnda huvudregeln.nu
Den enskildes samtycke konstituerar sådant undantag art. 8.2.a.ett
Vidare får medlemsstaterna, viktiga allmänna intressen talar förom
det, tillåta behandling de aktuella känsliga personuppgifternaav genom

särskild reglering i lag eller författning eller besluten annan genom av
dataskyddsmyndigheten. förutsättningEn dåär vilkenatt man anger

uppgifter det gäller, till sådana uppgifter får lämnastyp ochav utvem
får persondataansvarig. Lämpliga skyddsbestämmelservem som vara

skall också ställas 8.3.att.upp
artikelI 8.4 känslig uppgift personuppgifter hänförtas som upp som

sig till någon har dömts för brott och i artikel 8.5 föreskrifteratt ges
användningen blom av a personnummer.

I artikel 18.4 och 5 olika alternativ för regleringen sådanges av
behandling innefattar särskilda risker för enskildas rättigheter ochsom
friheter. Som exempel i kommentarernanämns behandling speciellaav
slag uppgifter. En möjlighet särskilt regleraär sådan behandlingattav
i lag eller författning. Olika slags besked dataskyddsmyndig-annan av
heten i anslutning till sådan behandling godtas emellertid också. Det
kan antingen fråga regelrätt tillståndsbeslut art. 18.5 ellerettvara om

slags besked conclusions med anledning granskningett frånav en
dataskyddsmyndighetens sida den anmälan den persondataan-av som
svarige har in till myndigheten 18.4.art. Beskedet skall lämnasgett
inom 15 dagar från det anmälan gjordes.

9.6 Utredningens tidigare ställningstaganden

Utredningen har inte tidigare diskuterat frågannärmare behovetom av
registerlagar och andra s.k. statsmaktsregister. Utredningen har dock
vid sin behandling register för forskning och statistik förordatav att
vissa principerna för dessa registers förande in direkt i datala-av tas
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därvid skulle kunna komma i fråga de grundläggandeVad ärgen. som
informerat samtycke och de fall då sådant samtycke kanreglerna om

inklusive de fall registerforskning. På motsvarandeundvaras, rörsom
förordat vissa grundläggande bestämmelser förhar utredningensätt att

personregistreringen i anställningsförhållanden in i datalagen. Entas
frånuppgifterna i registren i princip skall samlas in direktregel attom

får hans med-anställde och de i princip inte lämnasden ut utanatt
liksom principiella bestämmelsergivande skulle kunna intas om

uppgifter medicinsk karaktär eller sådanaregistreringen somav av
o.d. övrigt har utred-gäller omdömen såsom prestationsmätning I

tidigare ställningstaganden uppehållit sig vid hand-ningen i sina
del har utredningen uttalatstatsmaktsregister. I dennaläggningen av

följande.bl.a.
innehåller integritetskänsligaantal de personregisterEtt stort somav

efter särskilda registerlagar ochuppgifter tillkommit besluthar om
beredningen ochförordningar.kompletterande Den noggranna

garantilagstiftningsärenden har bättreibeslutsprocessen ansetts ge en
känsliga register vadintegritetsskydd i fråga särskilt änför ett gott om

Datainspektionen.vid tillständsprövningmöjligt uppnåär att avensom
bidragit svårigheterna preciserakan också haTill detta synsätt att

intrång.personlig integritet och otillbörligtbegreppet
har fungerat bra,förfarandet, i allt väsentligtnuvarandeDet som

handläggningenanvändas i tillsynssystem. Omkunnabör ett nytt av
följande.register bör alltså gälladessa

författning fått bemyndigandei särskildmån inspektionenI den en
verkställig-meddela kompletterandeinspektionen kunnahärom, bör
dag kunnavidare liksom ihetsföreskrifter. Datainspektionen bör

ellerinte riksdagenför det enskilda registret,meddela villkor om
hänseende.meddelat villkor iregeringen har samma

skyldighet sig iinspektionen ha ochLikaså bör rätt att yttra samma
fattar beslutriksdag eller regeringf.n., innanomfattning omsom

personregistrering.
frågamening inte komma idärvid enligt utredningenskan gärnaDet

det har i dag, detyttrande tyngd närinspektionens änatt annanenge
visst register. .Detstatsmakterna inrättandegäller beslut ettom avav

del mäyttrande inte någotinnebär inspektionens änär annatatt en -
regeringens beslutsunderlag.riksdagens ellerviktig del avvara en -

riksdag isåväl regeringmycketgäller såDet storsommer som
för framinspektionende synpunkterutsträckning redan beaktar somnu

bakgrund osäkerhetstatsmaktsregister. Motsina yttrandeni över attav
ärendet in-beredningenkan råda idel fall i dag näri avomen
enligtinspektioneninhämtas ochyttrande skallspektionens att egen

fåttoch därför inteskedefall kommit in iuppgift i några ett sent
häromemellertid reglernasin granskning, börerforderlig tid för
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9.7 Remissutfallet

Endast fänågra remissinstanser har i sina yttranden berört frågan om
handläggning statsmaktsregister. De den nuvarandeav attanser
ordningen bör behållas.

överväganden8

Redovisningen i det föregående visar det under årens lopp haratt
tillkommit lång rad s.k. statsmaktsregister. Uttalanden prin-en om
ciperna för den fortsatta specialregleringen har gjorts riksdagen.av

Av särskilt intresse för den fortsatta utvecklingen området be-är
stämmelserna i förslaget till EG-direktiv. Enligt artikel 8 får vissa
känsliga uppgifter inte bli föremål för automatisk databehandling utan

den enskilde har samtyckt till detta, uttryckligen och skriftligen.att
Undantag från den angivna regeln medges bara det påkallatärnu om

väsentligt allmänt intresse. Det förutsätts dock det finnsav att en
särskild författningsreglering eller tillståndsförfarande. Därvid skallett

vilka uppgifter får behandlas, fâr ha tillgång tillanges som vem som
uppgifterna och vilka får persondataansvariga. Lämpligasom vara
skyddsbestämmelser skall också ställas Detta skall jämföras medupp.
regleringen i den nuvarande datalagen känsliga uppgifter. Be-av
stämmelserna, finns i 4 tillåter registrering bara detsom men om
finns synnerliga eller särskilda skäl. Det förutsätts alltså att en
intresseavvägning sker mellan integritetsintresset och andra utom-
stående intressen.

Som utredningen utförligt utvecklar i avsnitt 13 bör det nuvarande
tillståndsförfarandet i datalagen avskaffas och med renodlatersättas ett
tillsynsförfarande. Skall följa direktivförslaget återstår därför baraman

ordning med författningsreglering såvitt gäller de känsliga uppgifteren
i artikel 8 i förslaget till EG-direktiv.tassom upp

Vad talar lösning med författningsreglering framföremot ärsom en
allt det betydande behov den för med sig ytterligaresom av en
framtida reglering statsmaktsregister. Särskilt inom dengenom
offentliga sektorn behandlas känsliga uppgifter i många olika samman-
hang och konsekvens den diskuterade ordningen skulle blien attav nu
dessa uppgifter inte skulle få behandlas i fortsättningen inte detom
fanns reglering i författning behandlingen uppgifterna,en av av om

bortser från de säkerligen fâ fall inom den offentliga sektornman nu
där det kan bli aktuellt med samtycke. På den privata sektorn skulle

i flertaletväl fall kunna páräkna samtycke från den enskildeman men
här torde det i del falläven komma krävas författningsstöd.atten

Enligt utredningens mening talar emellertid övervägande skäl för en
reglering i enlighet med det alternativ i förslaget till EG-direktiv som
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enskildesförfattningsstöd. Därigenom kan de deninnebär mot
eller kommunernas kontroll-stående intressena,integritet t.ex. statens

noggrannhet föregårbehov skilda områden, med denpå prövas som
författning. tveksamhet behöver inte hellerNågonantagandet av en

persondataansvarige behandlinguppstå hos den enskilde en avom
såväl denne denuppgifter tillåten eller inte. Förkänsliga är som vars

vilket i sin lederpersonuppgifter det gäller ökar förutsebarheten, tur
Datainspektio-rättssäkerhet. Till detta kommerhögre gradtill attaven

eftersom bedömningsmoment kantillsyn underlättas, ett somnens
fallerskönsmässig karaktär bort. Ensvåra avvägningarinnebära av

i riksdagens uttalanden detreglering också linje med ärsådan är att av
innehåller integritetskänsligade ADB-registerviktstor att som

Slutligen bör erinrassärskilda registerlagar.uppgifter regleras genom
några aspekterförfattningsreglering sikte enbart pâkravet på tarattom

registerförfattningarfullständigainformationsbehandlingen. Någraav
det alltså inte talär om.

direktivförslaget hari artikel 8 ikänsliga uppgifter nämnsDe som
bestämmelserna i 4 § och 7 §undantag sin motsvarighet imed något

andraemellertid raddatalagen. l 4 § datalagenandra stycket tas enupp
stycket känsligauppgifter och i 6 § andrakänsliga nämns som

andra värderandeomdömen elleruppgifter sådana utgör upp-som
Även bör dessa ytterligarei datalagden enskilde.lysningar en nyom

ordningrestriktioner. En sådanföremål för särskildauppgifter bli
i artikel 18.4 och 5 iförenlig med bestämmelsernatorde heltvara

får medlemsstater i lagbestämmelserdirektivförslaget. Enligt dessa
behandlingsärskilt reglera vissförfattning utgöreller somannan

exempeloch friheter. Somrisker för enskildas rättighetersärskilda
speciella slag uppgifter. Ettbehandlingi kommentarennämns av av

dataskyddsmyn-författning beslutalternativ till lag eller är avannan
i artikel 18.4 har dataskyddsmyn-Enligt bestämmelsernadighet.

anmälan behandlingfemton dagar fråndigheten inom somen om en
friheterför enskildas rättigheter ochinnebär särskilda risker att

avsnitt harbehandlingen. framgår 13undersöka Som närmare av
meddelainte Datainspektionen möjlighetutredningen valt attatt ge

behandling känsliga uppgifter med hänsyn tillbeslut tillstånd till avom
förenade med renodlat medde betydande fördelar är ett systemsom

vidare avfärdat ordningUnder avsnitt 13 har utredningentillsyn. en
granskning anmälningar.tidsfrist för Datainspektionensmed aven

tidsfrist i praktiken tordehärför medSkälet är att ett system en
anmälningsskyldighet behållervia bestämmelsernainnebära att omman

tillståndsförfarandet till förfâng för renodlatdet partiella systemett
således för de ytterligaremed tillsyn. Kvar står även typeratt av

författ-ordning meduppgifter har diskuteratskänsliga som nu en
ningsreglering bör väljas.

tagithar har utredningenenlighet med vadI sagts upp ensom nu
lagförslaget.känsliga uppgifter i 20 § ibestämmelse behandling avom
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Utredningen har också, med stöd 20 föreslagit vissa särskildaav
bestämmelser behandling känsliga uppgifter för forsknings- ellerom av
statistikändamål och för anställningsändamål i 30 35 §§ förslageti till-

datalag. De angivna bestämmelserna behandlas inärmare avsnitt 10ny
och ll i specialmotiveringen. I den utsträckningsamt registerlagarna
bara reglerar vissa informationsbehandlingen, blir i övrigtmoment av
de allmänna bestämmelserna i datalagen tillämpa.att

I sammanhanget bör framhållas i förhållande till framtida EG-att ett
direktiv, Sverige blir bundet EES-avtalet ellersom av genom genom

medlemskap i EG, de olika speciallagarna givetvisett får behandlas på
densätt allmänna datalagen. Det blir alltså inte möjligtsamma som att

särskilda registerlagar införa lösningar står i strid med degenom som
principer följer EG-direktivet.som av

Utredningen har i sina tidigare ställningstaganden utgått från detatt
förfarandetnuvarande för handläggning s.k. statsmaktsregister skallav

användas i det tillsynssystemet.även En del förändringar bör docknya
genomföras.

En förändring sammanhänger med hur Datainspektionens tillsyn
ske i det Som närmare utvecklas i avsnittsystemet. l4avses nya

kommer tillsynen gå på till behandlingenatt ut att attse av personupp-
gifter sker i enlighet med vad gäller för den ifrågavarandesom
behandlingen. Skulle personuppgifter behandlas i strid med gällande
bestämmelser får Datainspektionen meddela villkor. Syftet med
villkoret åstadkommaär rättelse. Några villkor denatt typav som
enligt nuvarande datalag kan meddelas för k statsmaktsregisterett s
blir däremot inte möjliga i det systemet.nya

De materiella bestämmelser kommer gälla för behandlingenattsom
personuppgifter blir i första hand datalagen och de särskildaav

registerlagarna. De allmänna bestämmelserna i datalagen blir, som
tidigare har nämnts, tillämpa i den mån registerlagarna baraatt
reglerar vissa i inforrnationsbehandlingen. Till detta kommermoment
de särskilda föreskrifter regeringen eller Datainspektionen kansom
meddela med stöd 36 § förslageti till datalag eller motsvarandeav
bemyndigande i de särskilda registerlagarna. Dessutom kan regeringen,
eller efter bemyndigande Datainspektionen, med stöd 8 kap 13 §av
första stycket 2 regeringsformen meddela föreskrifter behandlingenom

personuppgifter inom den statliga förvaltningsorganisationen.av
Enligt nuvarande ordning för handläggning s.k. statsmaktsregisterav

skall yttrande inhämtas från Datainspektionen innan beslut inrättaatt
registret fattas, registret innehålla uppgifter i fallom annatavses som
skulle ha medfört tillståndsplikt. Antalet sådana yttranden har deunder

åren legat på ganska jämn nivå. Under det sistasenaste halvåreten
1990 fyra yttranden. Antalet yttranden under 1991 uppgick tillavgavs
åtta och under det första halvåret 1992 har yttranden avgivits. Medtre
utredningens förslag till datalag skulle det bli aktuellt beslutaatt ettom

antal registerförfattningar. Enligt Datainspektionensstort meningnya
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frånsärskilt yttrandenödvändigt meddel fall det knappastiär etten
regeringskansliet. Ut-handläggningen iför den fortsattamyndigheten

fylligförhållandevisdatalag innehållerförslag tillredningens enny
för behandlingenskall gällaförutsättningarreglering de avsomav

ytterligare antaltorde det iGenomförs förslagetpersonuppgifter. ett
Datainspektionen. Utred-yttrande fråninhämtafall bli onödigt att

obligatorisktinte skalli detföreslår detningen systemetatt varanya
falla tillbaka på denkunnastället börinspektionen. Ihöraatt man

innebärregeringsfonnenkap 2 §bestämmelsen i 7allmärma attsom
behövligainhämtaregeringsärenden skallberedningvidregeringen av

innebärmyndigheter. Dettafrån berördayttrandenupplysningar och
Datainspektionensbara bör skeDatainspektionen närremiss tillatt

behandlingbeslutstatsmakternasunderlag förbehövsyttrande omsom
personuppgifter.av

inte finns någondetordningen innebärförordadeDen attnu
inför blivande kyttrandenskiljadetanledning i systemetatt snya

regeringskansliet. Huruvidafrånremisseroch andrastatsmaktsregister
personuppgifterbehandlasjälva beslutetoffentliga sektorndeninom att

fâr egentligenmyndighetellerriksdagen, regeringenfattas enav
nämligen, enligtDatainspektionen kani hänseende.betydelse bara ett

behandlingfortsattförbjudadatalag, inteförslaget till§ i41 av
har beslutatregeringenriksdagen ellerpersonuppgifter, attom

skall behandlas.uppgifterna
EG-direktivtilltill förslagetförhåller sigförslagutredningensHur

föregående.i detdiskuterade delar har berörtsi nu
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10 Behandling känsligaav personupp-
gifter för forsknings- eller statistik-
ändamål

10. 1 Gällande rätt

Personregistrering för forskning och statistikändamål inteär särregle-
rad i datalagen. I den mån registren inte hänförliga tillär s.k. stats-
maktsregister, dvs. har tillkommit efter beslut riksdagen ellerav rege-
ringen, krävs tillstånd inspektionen för få inrätta och föraattav
personregister för angivna ändamål.

På grundval uttalanden i förarbetena har dessa register i praxisav
kommit få privilegierad ställning detatt gällernär möjligheternaen att
få registrera naturlig anknytning till den registeransvari-utanpersoner

Enligt fast praxis ifrågasätter Datainspektionen vid sin prövningge. en
regel inte det behov för inrättande forsknings-som ettsom anges av

register. Denna uppfattning grundar inspektionen i forskningsom-att
råde och forskningsmetod frågorär faller utanför inspektionenssom
behörighet. Däremot kräver inspektionen naturligtvis för tillstånd att
det möjligtär inskränka intrånget i den personligaatt integriteten

villkor i det enskilda fallet.genom
I många fall registreringenrör personuppgifter känsligt slag, därav

tillstånd enligt datalagen får beviljas, endast särskilda ellerom
synnerliga skäl föreligger 4 §. I Datainspektionens praxis detanses
förhållandet uppgifterna skall användas föratt vetenskapligt ända-ett
mål i sig tillräckligt för uppfylla kravet på särskilda ellerattvara
synnerliga skäl.

Stöd för denna tolkning finns i uttalanden i samband med datalagens
tillkomst år 1973. I propositionen prop. 1973:33 122 meds. anges
hänvisning till uttalande offentlighets- och sekretesslagstiftnings-ett av
kommittén, undantag från kravet på synnerligaatt skäl borde kunna
medges för statistiska bearbetningar och vetenskapliga undersökningar,
under förutsättning enskilda inte offentliggörs.att Ipersoners namn
direkt anslutning härtill framhålls i vissa andraäven sammanhangatt
undantag bör kunna medges, det föreligger starkt samhälleligtettom
eller allmänt intresse registreringen får skeannat och det finnsatt
säkra garantier för uppgifterna inte används eller sprids,att så att
otillbörligt integritetsintráng uppkommer.
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registermellan sådanapraxis åtskillnadVidare igörs som avses
sådantregister därfrån de berörda ochinformerat samtyckebygga

skall inhämtas.samtycke inte
statistikändamålforsknings-personregister för såvälFör vissa som

förenklatföreskriftermeddelatDatainspektionenhar ett an-om
båda ändamålen1990:1. FörDIFS 1989:2 ochsökningsförfarande se

föreligga,del fall skallsamtycke iinformeratföreskrivs bl.a. att en
bl.a.får upplysningari förvägskall registrerasdendvs. att omsom

begärdafrivilligt lämnarinnehåll och därefterändamål ochregistrets
källa.från någondessa inhämtasmedgeruppgifter eller att annan

páforskningsområdetförfarandetför det förenkladeförutsättningEn
i de reglerväl insattaregistrende hanterar ärvidareär somatt som

förhandhar registrenforskare och andragäller bådegäller. Det som
använda detMöjlighetenmyndigheten.registeransvarigaden att

Datainspektionensdärför gjorts beroendeharförfarandetförenklade av
förenkladeanvända detfårmyndigheterstatligamedgivande. De som

forskningsinrättningaroch andrahögskoloruniversitet,förfarandet är
det.medgivandefått göraefter ansökan attsom

Ändamålet skallförfarandetomfattassådana registermed avsom
fårFrån registretforskningssyfte.statistik iframställa man en-attvara

därinformation,ellerstatistiska tabellerbart skapa en-anonymannan
arbetsmaterial iframställafåravslöjas. Vidareinteskild manperson

i sambandpersonuppgifterkontrollera ochför rättalistorform attav
förfråganskickakunnastatistikproduktionen. Förmed utatt om

fåruppgifternasamla inoch förundersökningendeltagande i att man
prickasregistreradedär deoch listoradressetiketterframställaockså

forskningssyfte,iframställasstatistiken skalländamålet ingårI attav.
bekräfta hypoteser,ellerokända faktorerbelysasyfta till t.ex.dvs. att

följande.enligt

sambandstuderasyftemödrar istatistikFramställning över attav
födelsevikt.och barnsrökningmellan

föranvändasinteansökningsförfarandet fårförenkladeDet rena
därförkrävsregisterforskning. Detregisterundersökningar, s.k. att

från dendirektdel inhämtastill vissåtminstonei registretuppgifterna
intervju.enkät eller vidregistrerade själv engenom en

beträffande vissaansökningsförfarandetförenkladeDet person-
statistiskafrånansökningargäller enbartstatistikändamålregister för

statistik.framställningendastfårSCB ochcentralbyrån avavse
siffermässiga ellerför betecknavanligenanvändsStatistik att annars

framställdainkl. måttsamband,ellertillståndmåttkvantitativa över
också denbetecknarTermenkurvordiagram,hjälpmed m.m.av
statistik.framställaföranvändsmetoderdevetenskap eller attsom
statistikän-ansökningsförfarandet förförenkladeBestämmelser i det

personregistertillfälligainrättandeocksådamål finns genomavom
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sambearbetning två eller flera register, liksom ändring iav om
registerinnehåll och tillfälligt förande personregister avläm-om av som

till Riksarkivet för förvaring.nats
I promemoria personregister för vetenskapliga undersök-en om

ningar och i särskild informationsskrift har inspektionen redovisaten
sin praxis i frågan tillstånd för forsknings- och statistikregisterom

förenkladedet förfarandet.utöver Praxis dock inte entydig.är
Av redovisningen framgår beträffande informationskravet in-att

spektionen metoder för informationens lämnande i vissa fallattanser,
kan diskuteras och kravet på informerat samtycke undantagsvis heltatt
kan efterges. Dessa undantag i så samtliga fallgottavser som
uppgiftsinhämtande sker på sätt enkäter elleränannatsom genom
intervjuer, dvs. i formnärmast s.k. registerforskning. Om in-av
formation lämnas på vid enkät ellersätt än intervju, skall dockannat

avböja medverkanrätten framgå.att
fallDe aktualiserar undantag från informerat samtycke enligtärsom

praxis när

hälsotillståndet hos dem skall registreras detI svårtgör attsom
informera på vanligt sätt,

det kan oetiskt kontakt med dem skall registreras,I att taanses som
eller

informationen skulle förryckanär undersökningens resultat.I

Vidare inspektionen i del fall, det inte fråganär direktäranser en om
kontakt med dem skall registreras, information kan lämnas iattsom

individuell form exempelvisän anslag eller iannan genom annonser
detpressen, står klart de bli registrerade kanattom som avses

förväntas positiva till registreringen och det gäller mycketvara om
populationer. Så har skett i fråga det s.k. utbildnings-stora t.ex. om

registret hos SCB, vari uppgifter de svenska medborgarnasom
utbildning finns samlad.m.m.

Ett exempel fallpå där inspektionen det informera,oetisktansett att
gällde personregister skulle belysa intag läkemedel på-ett som om av
verkade sannolikheten för få vissa cancersjukdomar. I det falletatt
hade de flesta skulle ingå i registret uppnått hög ålderpersoner som
och det de skulle ha informeratsde under-antogs att oroats, om om
sökningens syfte.

Någon generell bestämmelse i år, månader och dagar hursom anger
personuppgifterlänge i forskningsregister får bevaras i identifier-ett

bart skick finns inte. I 12 § datalagen allmänt personuppgifter-sägs att
skall utgå registret de inte längre behövs för registretsnär ända-na ur

mål eller den registeransvarigenär upphör föra registret. Enligtatt
lagrum kan dock uppgifter komma bevaras därefter,ävenattsamma
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följer bestämmelser i eller författning ellerdet lagom av annan av
myndighets beslut har meddelats med stöd författning.som av

uppgifterna skall innebär, enligt den informationAtt utgå som
till forskare, förstainspektionen lämnar i hand att namn, personnum-
identitetsuppgifter får emellertidoch andra avlägsnas. Detmer rena
finnasinte heller därefter någon möjlighet på enkelt sättatt ett

identifiera enskild kan falletDetta t.ex. namnetvara omen person.
visserligen det förekommer sådana bestämningarinte nämns men av

vissa uppgifter lätt kan reda på iatt ta namnetavser envem man
matrikel e.d.

information har lämnats, bl.a. registret skall bevaras, iNär attom
Datainspektionens berörda föreskrift 1990:enlighet med 1 omovan

personregister för forskningsändamål, godtar inspektionenvissa att
avidentifieras, Riksarkivetregistret bevaras datamedium attutan om

bör ske och tillika berett hand registret.det äratt att ta omanser
däremot ovetande registrets existens, blirOm de registrerade är om

avidentifiering skall ske. Undantaginspektionens beslut i allmänhet att
finns grundad anledningenligt praxis i princip bara detgörs tro attom

registrerade inte skulle sig bevarande. Ett beslutde motsätta ett om av-
identifiering enligt vissa uppfattningar inte uteslutabehöver att en

för framtiden.utskrift registret bevarasgörs papper somav
officiella statistikenvåren 1992 lag denRiksdagen antog en om

förslagFiU 1992:889. Lagen bygger pâ1991/92: l 18, 23, SFSprop.
betänkande SOU 1990:43statistikregelutredningen i dessav

januaristatistikreglering. lagen, trädde i kraft den 1Förenklad I som
statistik-skyldigheten lämna uppgifter för statlig1993, regleras att

frågor uppgiftsskydd, framställnings-framställning, liksom bl.a.om
statistikoffentliggörande. tillämplig på denmetoder och Lagen är som

informationför samhällsplanering, forskning, allmän ochbehövs
internationell rapportering. erinras det finns särskildaI 9§ attom

integritet frågaregler till skydd för den enskildes personliga när är om
personregister i datalagen 1973:289.sådant som anges

rekommendation10.2 Europarådets

RecommendationEuroparådet har antagit rekommendation år 1983en
personuppgift används vidrörande skydd förNo. R, 83, 10 som

godtagit rekommendationenforskning eller för statistik. Sverige har
rekommendationen redovisats i avsnittreservation. Innehållet i harutan

4.3.2.
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10.3 Förslaget till EG-direktiv

Förslaget till EG-direktiv skyddet för enskilda vid behandlingom av
personuppgifter finns redovisat i avsnitt 4.5. Direktivets bestämmelser

generellt tillämpligaär behandlingenäven personuppgifter förav
forsknings- eller statistikändamål. Det innebär de allmänna reglernaatt
i direktivet lagligheten behandling personuppgifter gäller,om av av
bl.a. reglerna i artikel 6 principer hänförliga till datakvalitet,om
artikel principer7 hänförliga till grunderna för fâ behandlaattom
personuppgifter och artikel 8 behandlingen känsliga uppgifter.om av

Några bestämmelser i förslaget till EG-direktiv har dock direkt
anknytning till forsknings- och statistikområdet. Det bestämmelsernaär

artiklarnai 2.a andra stycket, och 14.3.l.e
I artikel 2.a andra stycket stadgas uppgifter iatt presenterassom

statistisk form sådan karaktär berördaär de inteattsom av personerna
längre rimligen kan identifieras inte räknas personuppgifter.som
Bestämmelsen behandlas i specialmotiveringen tillnärmare 2 §
förslaget till datalag.

Artikel föreskriver1 personuppgifter inte skall behållas iatt.e en
form medger identifikation enskilda under längre tid vadänsom av

nödvändigt för de ändamål föreligger.är Medlemsstaterna fårsom som
dock enligt bestämmelserna i artikeln uppställa lämpliga skyddsregler
för personuppgifter lagras för historisk, statistisk eller vetenska-som
plig användning. Bestämmelserna behandlas i specialmotive-närmare
ringen till 8 och förslaget19 §§ till datalag.

Enligt artikel 14.3 får medlemsstaterna begränsa den enskildes rätt
insyntill beträffande uppgifter bevaras under kort tid i individuellsom

form och ämnade tjänaär statistiska syften sådant slagatt attsom av
de berörda inte längre rimligen kan bli identifierade.personerna
Bestämmelsen berörs i specialmotiveringen till i förslaget25 § till
datalagen.

10.4 Utredningens tidigare ställningstaganden

utgångspunkterAllmänna

Datalagen innehåller, framgått, inte några särbestämmelser vadsom
personregister för forskningsändamål. Med forskningsregisteravser

brukar i allmänhet personregister inrättas försoch föravses som
vetenskapliga ändamål och där syftet inte de personuppgifterär att som

registretingår i skall underlag för beslut eller administrativautgöra
åtgärder. Resultatet forskningden vari personregistreringen ingårav
redovisas regel uppgifterna den enskilda individen blirutan attsom om
kända.
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för tillstånd Datain-nuvarande ordning krävs alltidInom ramen av
för forskningsändamâl skallspektionen för personregisteratt ett

inrättas.
sin tillståndsprövning går inte inspektionen in på detI närmare

visst forskvetenskapliga ändamålet i sig. behovetAtt pröva ettav
inspektioneneller användning viss metodningsprojekt anserav en

naturligtvisutanför inspektionens behörighet. fästerfaller Däremot
falletinspektionen vikt vid möjligheten i det enskildastor att genom

integritetsintrånget. framgått redovisningenvillkor begränsa Som av
förekomsten roll.spelar därvid informerat samtycke storav enovan

förenklat ansökningsför-Datainspektionen har nyligen antagit ett
statlig forsk-tillstândsprövning i fall sökandenfarande för de är en

universitet ellerningsinrättning eller rektorsämbetet vid ett en
frånFörfarandet bl.a. uppgifterna inhämtashögskola. bygger på att

intervju först sedan denne in-registrerade enkät ellerden genom
frivilligtvissa förhållanden och därefter lämnatformerats upp-om

Enligtfrån någon källa.gifterna eller medgett dessa inhämtasatt annan
ändamålskall information lämnas följande: registretsförfarandet om

uppgifter skall bearbetas med hjälp ADB,innehåll, vilkaoch avsom
andra källor den regi-uppgifter skall inhämtas frånvilka änsom

myndigheten planeraroch vilka dessa källor hur längestrerade är, att
sekretesskyddet, denregistret, innebörd och omfattningföra av

och vad Riksarkivettill utdrag enligt 10 § datalagenregistrerades rätt
Riksarkivetfråga registrets bevarande hosha beslutat ikan samtom

registreringen frivillig.äratt
inspektionen,det gäller statistikregister har nämnts,När som

förenklat förfarande bygger informeratlikaledes föreskrivit ett som
Statistiska centralbyrånBehörig sökande i de fallensamtycke. är

uppgifter inhämtasinformation skall lämnas innanSCB. Den som
den krävs vidfrån den registrerade i likadanär stort sett som som

forskningsregistrering.
reglerat iform samtycket skall lämnas finns inteI vilken närmare

s.k.fall torde samtycket följanuvarande bestämmelser. I många av
handlande, den enskilde medverkar exempelviskonkludent dvs. att

begärda uppgifterna.lämna deattgenom
förenkla-mellan de båda slagen personregister i deSkillnaden ärav

personregistrering förförfarandena beskriven så, ändamålet medde att
framställning statistik ivetenskapliga undersökningar angetts vara av

angivits tillforskningssyfte, medan ändamålet för statistikregistreringen
således fram-framställning statistik. båda fallen ingårenbart Iav

statistik väsentlig faktor.ställning som enav
också, inteforskningsregister i det följande behandlasNär omavses

statistikregister.sägs,annat
eller förpersonregistrering för vetenskapliga ändamålKravet att

fåruppgifterna, skestatistiska syften, den enskilde lämnarenbart när
full överensstämmelse med denefter informerat samtycke iendast är
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rekommendation på området antagits Europarådet ochsom av som
Sverige har ställt sig bakom.

Enligt rekommendationen endast undantag från kravet på in-ettges
formerat samtycke. Det gäller i det fall samtycke har lämnats för in-
hämtande uppgifter för visst forskningsändamål och uppgifternaettav
därefter önskas användas för forskningsändamål påtagligtett som
skiljer sig från det ursprungliga projektets syfte eller Enligtnatur.
rekommendationen får den ursprungligen gjorda registreringen
användas också i det fallet samtycke inhämtas,utan att nyttsenare om

skulledet sig opraktiskt med hänsyn till tidsåtgång eller dette stora
antalet berörs informerat samtycke inhämtas ochattpersoner som om
skyddsbestämmelser för dessa fall i lag. I de kommentareranges som
gjorts i anslutning till rekommendationen från Europarådets sida anges,

de villkor eller föreskrifter i lag bör för de fallatt som anges som nu
börhar säkerställa likvärdig förnämnts grad skydd den enskildesen av

integritet. Som exempel det tillstånd lämnas datatill-anges som av en
synsmyndighet eller den prövning kan särskildagörassom av organ

inom forskarsamhället skapats för ändamålet.som
Härtill kommer rekommendationen innehåller del bestämmel-att en

bl.a. sikte på fall då uppgifter inhämtas från denäntarsomser annan
registrerade själv.

Den möjlighet enligt rekommendationen finns i vissa fallattsom
inhemsk lag föreskriva undantag från olika villkor i be-genom

fråganstämmelserna vilken författningsform sådant undantagettreser
ha. Användningenbör uttrycket lag i"law" rekommendationenav

torde inte innebära undantag kan föreskrivas endast direktatt ett
"lag" i den svenska regeringsformens mening. Den inhemskagenom

konstitutionella nivån bör nämligen enligt vad brukligt vidärsom
tolkningen internationella åtaganden inte avgörande. Detav vara

förskrifterinnebär meddelas regeringen i förordningatt som av en
eller exempelvis Datainspektionen efter bemyndigande i lag ocksåav
torde uppfylla rekommendationens krav pâ meddelade i lagatt vara
"law". Vad däremot skulle falla utanför "lagkravet" tordesom vara
enskilda beslut, exempelvis villkor i enskilt ärende, meddelasett som

myndighet. För tillgodose börkravet på "lag" nämligenatt ettav en
undantag meddelas generell varigenom bl.a. vedertagnasom en norm,
rättssäkerhetskrav exempelvis förutsebarhet likformighetoch blirsom
tillgodosedda.

En väsentlig utgångspunkt vid forsknings-personregistrering inom
och statistikomrâdet integritetsskyddet utformas med beaktandeär att

forskningende behov och statistikframställningen kan ha. Enav som
sådan avvägning avspeglas i den rekommendation på områdetsom
antagits Europarådet, där den enskilde enligt huvudregeln självav

i vilken utsträckning uppgifter honom eller henne skallavgör om
Endast i frågalämnas. fall där uppgifterna skall föranvändas ettom

forskningssyfte det ursprungliga avkallän bör på kravet påannat
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informerat samtycke kunna Enligt rekommendationengöras. bör dessa
undantagssituationer, framgått, kunna tillstånds-prövassom av en
givande myndighet eller särskilt forskningsorgan efter riktlinjerett som

i lag.närmare anges
Enligt utredningens mening bör kravet på informerat samtycke även

framdeles utgångspunkten för omfattningenutgöra personregistre-av
ring forsknings-på och statistikornrådet. Den regleringennärmare av
de villkor bör uppställas för informerat samtycke skallattsom anses
föreligga bör kunna utformas med utgångspunkt i Europarådets
rekommendation och i huvudsak i enlighet med de verkställighetsföre-
skrifter Datainspektionen har antagit på området inom försom ramen
det nuvarande förenklade ansökningsförfarandet.

De överväganden datalagsutredningen redovisar för forsknings-som
register i allmänhet har, framgått, relevans också försom person-
register enbart syftar till framställning statistik.som av

Bestämningen begreppet forskningsregisterav

Med forskningsregister bör i förevarande sammanhang förstås person-
register innehåller personuppgifter vilka används för vetenskapligtsom
ändamål.

Utanför begreppet forskningsregister faller därför den person-
förekommaregistrering kan på forskningsinstitutioner eller i andrasom

forskningssammanhang, där syftet med registreringen primärt ärmen
uppgifterna skall användas för vetenskapligt arbete.änett annat att ett

Hit hör exempelvis de administrativa register används i arbetet försom
handlägga löne- och personalfrâgor. administrativa registerDeatt som

finns hos myndigheter eller institutioner inom social-, hälso- eller
sjukvården och underlag för beslut eller åtgärderutgör rörsom som
enskilda individer faller utanförockså bestämningen forskningsregister,
eftersom ändamålet också här forskning.är änett annat

Skulle emellertid i vetenskapligt syfte uppgifter hämtas sådanaett ur
administrativa register för vidare elektronisk eller automatiskannars
bearbetning, uppstår naturligtvis forskningsregister.ett

fråganDen övergripande huruvida register överhuvudtaget harett
vetenskaplig koppling får främst med hänsyn tillavgörasen vem som
registeransvarig, andra kriterier kan komma i fråga.är ävenmen

verksamhet bedrivs vid institutionerDen etablerade såsom desom
statliga högskoleenheterna och statliga forskningsinstituten hör
självfallet hit, liksom den forskning kan bedrivas inom hälso- ochsom

Åsjukvården i den kommunala andrasektorn. sidan bör såsom
"forskning" inte varje verksamhet betecknas sådananses som som av
exempelvis samhällsplanerande allmänna organ.

Även privata forskningsinstitutioner bör räknas till dem som anses
kvalificerade forskningsorgan, anledningdet saknas attsom om
betvivla den vetenskapliga inriktningen verksamheten. I tveksammaav
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finansieringfall kan frågor och den vetenskapliga bakgrunden hosom
projektansvarige ellerden uppgivne forskaren ha betydelse förannars

bedömning hårvidlag.en
bör dock understrykas det inte i första hand frågaDet föräratt en

Datainspektionen bedömningar vad kan räknas tillgöraatt av som
framtida tillsynssystem ofrånkomligtforskning. I det dockär iett att

samband med granskning anmälan eller vid exempelvisen av en en
företagskontrollinstitutions- eller frågan kan komma huruvida ettupp

forskningsregistervisst register skall eller inte. fårDetta dåanses vara
bedömas med ledning bl.a. de anknytningsfaktorerav som nyss

dvs. främst institutionstillhörighet, finansiering och dennämnts, pro-
jektaitsvariges eller enskilde angivne forskarens vetenskapliga meriter.

Datainspektionen bör i tveksamma fall samråda med de etablerade
forskningsorgan finns området. fakultets- eller in-Förutomsom
stitutitionsstyrelser kan härvid de statliga forskningsråden komma i

medicinska forskningsrådet, humanistisk-samhällsve-fråga. dvs.
forskningsrådet,tenskapliga forskningsrådet, naturvetenskapliga skogs-

forskningsrådoch jordbrukets det nyligen inrättade socialveten-samt
forskningsrådet.skapliga

f.n.Lika lite bör det i princip ankomma Datainspektionensom
vetenskapliga inriktningen.granska denatt

från på informeratUndantag kravet samtycke

fårbör utgångspunkt forskningsregister inteSom nämnts atten vara
den registrerades samtycke först har inhämtats.inrättas utan att

för hur information bör bör kunna utformas iReglerna över-ges
ensstämmelse med vad finns intaget i inspektionens före-som nu
skrifter.

Möjligheten helt avkall informerat samtycke bör enligtatt ge
Europarådsrekommendationen, finnas i de fall uppgifternämnts,som

för forskningsändamål användas förinhämtas ett ett annatavsessom
syftevetenskapligt det ursprungliga under angivnanärmareän

förhållanden.
förhållanden bör enligt utredningen preciserasDessa närmare.

Datainspektionen upprätthåller i sin nuvarande praxis i tillstånds-
informerat samtyckeärenden så undantagslöst kravet på attgott som

Äveninte gäller registerforskning. i de fall denskall föreligga detnär
uppgifterna vid användningenskilde själv lämnar bör personupp-av-

enligt utredningensgifterna för forskningsändamål samtyckeett nytt -
mycket begränsad omfattning. Ut-mening kunna i viss,avvaras

villkor i viss månredningen följande två fall och under somavser
frånpraxis, undantag har gjortstill inspektionensknyter näran

informerat samtycke.huvudregeln om
tidsödande inhämta förnyatdet skulle kostsamt ellerOm attvara

från lämnatför forskningsändamål demsamtycke ett nytt som
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församtycke viss registrering, bör samtycke kunna undvaras, underen
förutsättning det syftet sådant kanär deatt att anta attnya man
registrerade, tillfrågades,de inte hade någon invändning motom
inrättandet det forskningsregistret.av nya

fallet informeratDet andra där kansamtycke undvaras bör därvara,
den registrerades hälsotillstånd forskningssyfteteller sådantär att
förnyad information skulle kunna riskera skada den informera-att som
des. Ett undantag i detta hänseende bör dock gälla endast, inteom

inhämtas frånsamtycke kan någon kan företräda denne isom anses
förvaltaresaken, exempelvis eller goden man.

åligger den önskar utnyttjaDet uppgifterna för ett nyttsom
forskningsändamål till villkoren för samtycke uppfyllda,äratt attse

varit fördenne ansvarig inhämtandet de ursprungligaom av upp-
gifterna. Genom den anmälningsskyldighet utredningen harsom
föreslagit skall finnas för uppgifter känsligt slag kommerav mera
Datainspektionen kunna förhållandenauppmärksammas på ochatt ges
tillfälle ingripa.att

För undvika undantagsfallen aktualiseras bör givetvis deatt att som
bli registrerade redan förstavid tillfället tillfrågas sinavses om

inställning till de forskningssyften kan förutses komma i fråga.som

Registerforskning

forskningVid såväl insamling uppgifter för enbart statistiskasom av
ändamål förekommer det information den enskilde hämtasatt om ur
redan befintliga register eller uppgiftssammanställningar. landI vårt
och i de övriga nordiska länderna sådan s.k. registerforskningär
vanlig. förklaringEn till detta den jämförelsevis goda tillgångenär

informationsådan hos myndigheter och andra i dessa länder. SverigeI
underlättas forskningen också bestämmelserna handlingsoffent-av om
lighet för uppgifter hos myndigheter. Vidare bidrar den utbredda an-
vändningen till personuppgifter lättgöraattav personnummer mera
tillgängliga här. Registerforskningen metod har lett till godasom
resultat, bl.a. inom cancerforskningen, och har internationelläven rönt
uppmärksamhet.

redan harSom bör utgångspunkten vid regleringnämnts en av
forsknings-personregistrering på och statistikområdet attvara

forskningens och statistikframställningens behov tillgodoses, attmen
detta bör ske inom för den rekommendation områdetramen som
Europarådet antagit och Sverige ställt sig bakom.

Bestämmelserna bör dock inte utformas registerforskningenså, att
onödigtvis försvåras. Skulle kravet på informerat samtycke, som
diskuterats i föregående avsnitt, undantagslöst fickupprätthållas, de
nuvarande rutinerna i utsträckning ändras, eftersom detstor mera
sällan förekommer den lämnat uppgifter till någon myndighet,att som

register information för forsknings- eller statistikändamålvarsur
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sedermera hämtas, har lämnat sitt samtycke till uppgiftens vidare an-
vändning för angivet ändamål.

I Datainspektionens praxis finns vissa utvecklade kannormer som
särskilt siktesägas på registerforskning.I den information,ta som

enligt datainspektionens nuvarande föreskrifter pá området skall föregå
beslut den enskilde lämna personuppgifter för forsknings-ett ochattav

statistikregistrering, skall regelmässigt lämnas upplysning vilkaom
uppgifter skall inhämtas från andra källor den registreradeän ochsom

Ävenvilka dessa källor inspektionenär. intar den principiellaom
ståndpunkten information alltid skall till dem registrerasatt ges som
och praktiska olägenheter och kostnader normalt inte bör föranledaatt

informationskravet efterges uppgifter inhämtasnär påatt sättannatens
enkät eller intervjuer,än inspektionen dock vissagenom attanser

härifrån i just de fallen kan behöva göras.avsteg
Inspektionen medger denna bakgrund samtycke kan undvarasmot att

vid registerforskning i följande fall, nämligen när

hälsotillståndet hos den skall registrerasI detgör svårtsom att
informera pä vanligt sätt,

det kan oetiskt kontakt med den skallI registrerasatt taanses som
eller

informationennär skulle förrycka undersökningensI resultat.

frågaI populationer och det klart de blistora är attom om som avses
registrerade kan förväntas positiva, inspektionen vidare attvara anser
individuellt samtycke kan med anslag ellerersättas annonser.

I de fall informationskravet har eftergetts beslutar inspektionen, som
dock regelmässigtnämnts, begränsning i tiden för registretsom en

förande och avidentifiering eller förstörelse därefter skall ske.att
Europarådsrekommendationen innehåller del bestämmelseren som

har viss anknytning till de särskilda frågor registerforskningensom ger
upphov till, de allmännautöver villkor i rekommendationen som
tidigare har redovisats.

För det första föreskrivs till förmån för forskning undantag frånett
den grundläggande principen förbud utlämnande till tredjemotom

personuppgifter. Personuppgifter får lämnas allmännaman av ut av
eller privata för forskningsändamål antingen med den enskildesorgan
samtycke eller i enlighet med skyddsbestämmelser harnärmaresom
bestämts i inhemsk lag. Om utlämnade sker, gäller dock det allmänna
kravet personuppgifterna inte får publiceras i identifierbar form,att
såvida inte de berörda har lämnat sitt samtycke härtill och det skett i
enlighet med andra i lag angivna skyddsbestämmelser. Som an-
visningar till utlämnande kannär ske samtycke personligautan av
uppgifter i förarbetenanämns till rekommendationen graden av
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handläggningen, forskningsprojektets betydelse, behovetsäkerhet i av
identifierbara uppgifter och risken för den berörde, uppgifternaom

forskningsändamål.används för
finns rekommendationen föreskriftdet andra iFör atten om

allmänna befolkningsregister skall underlättas,forskares tillgång till så
få underlag för urvalsundersökningar. Om intede kan annatatt
inhemska myndigheter i enskilda fall, bör enligt före-beslutas av

uppgifter få innehålla uppgift adress,skriften sådana om namn,
till föreskrift anförskön och yrke. I förarbetena dennafödelsedag,
beroende uppgifterforskningen i ökad utsträckningbl.a., äratt somav

institutioner och föreskriften till-finns hos olika statligaredan att
skall beroende dessaför inte forskningen ensidigtkommit att vara av

fråga utlämnandeskönsmässiga bedömning iinstitutioners om av
lagstiftningockså hänvisning till denuppgifter. anslutning härtillI görs

freedom of inforrna-allmänna handlingar "lawstillgång till onom
de personuppgif-länder. understrykstion" finns i många Det attsom

föreskriften minimi-information under allai denärnämnster somsom
det undantag kantillgänglig ochförhållanden måste göras att som vara

sådana uppgifteri inhemsk lag kan sikte påföreskrivet ta grupper av
särskild vikt föroch yrkesuppgifter, detadress- ärt.ex. om avsom

uppgifter inte lämnasenskilde dessaden ut.att
informeratkravet påföregående har utredningenI det ansett att

inrättande personregisterupprätthållas det gällersamtycke bör när av
undantag från detta kravstatistikändamål ochför forsknings- eller att

gäller byte ändamål, dvs.endast i de fall det nårbör förekomma av
till vilketursprungligen angivna ochforskningssyftet detär änett annat

preciseras i enlighet medUndantagsfallen börsamtycket har lämnats.
föreskrifter.anvisningar och in iEuroparådsrekommendationens tas

myndigheter och andra inomuppgifter hämtas frånDe ramensom
i de allra flesta fall inte kommaregisterforskning skulle såledesför en

eftersom samtycke torde saknas.omfattas denna reglering,att av
regeringenregistret beslutmöjligheten inrättaEndast att genom av

skulle då stå till buds.statsmaktsregister,eller riksdagen, dvs. ettsom
bakgrund vadskulle, andra sidan,sådan ordning åEn mot somav

klartbetydelse innebäraanförts registerforskningensredan enom
tillförändring i förhållande nuläget.otillfredsställande

fall i vilkenregisterforskningens del och i sådå förFrågan är om
undantag frånbestämmelser medgerrekommendationensomfattning

lösning inomoch därigenompå informerat samtyckekravet ramenen
framtida tillsynssys-forskningsregister iallmän regleringför ettaven

tem.
Även sidanutgångspunkter, vidrekommendationens attavom en av

för forsknings-personregistreringforskning,betona värdet är attav
informeratförutsätterenligt huvudregelnstatistikändamåloch

endastsamtyckedet kravet på sådantsamtycke, framgår är avsettatt
situationersjälv lämnar informationen. Deför fall då den enskildede
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då uppgifterna såsom vid registerforskning hämtas från håll ärannat
inte direkt reglerade i rekommendationens bestämmelser. Den möjlighet
till undantag rekommendationen uttryckligen medger vid utläm-som
nande personuppgifter för forskningssyfte i och för sigutsägerav
ingenting inrättande personregister för ändamål. Enom av samma
rimlig tolkning rekommendationens bestämmelser i denna delav synes
dock den efterföljandeäven användningen i formattvara av ex-
empelvis inrättande personregister omfattas. En sådanett tolkningav
förefaller ha stöd i förarbetena till den aktuella bestämmelsen ävenmen
i den nämnda föreskriften i rekommendationen tillåtenovan om en an-
vändning föregående samtycke personuppgifter befolknings-utan av ur
register för urvalsundersökningar.

Tolkningen ligger också väl i linje med rekommendationens syfte att
också beakta forskningens behov.

denI mån samtycke inte föreligger till utlämnande av person-
uppgifter för forskningssyfte krävs, enligtnämnts, uttalanden isom
förarbetena till rekommendationen i denna del dock det i inhemskatt
lag finns intagna bestämmelser, där hänsyn till datasäkerhet och risken
för integritetsintrång finns beaktade jämte hänsyn till vikten av
forskningsprojektet och behovet identifierbara data. Den praxisav som
inspektionen för närvarande tillämpar vid registerforskning, där
information inte lämnas i förväg och samtycke således saknas, bör -
bl.a. med hänsyn till de kravensträngare på tidsbegränsning och
förstörelse i de fallen föreskrivs kunna tjäna underlag försom som-
utarbetande sådana bestämmelser. Det innebär samtycke kanattav
undvaras där hälsotillståndet hos dem skall registreras detgörsom
svårt informera på vanligt eller det kansätt oetisktatt att taanses
kontakt med dessa. Vidare bör information kunna underlâtas detom
skulle förrycka undersökningens resultat, i samband med denatt
enskilde utnyttjade sin strykningsrätt. Slutligen bör kunnaman avvara
samtycke, samtycke redan har lämnats och registreringen gällerom ett

forskningsändamål, allt under förutsättning detnytt skulleatt vara
kostsamt eller tidsödande inhämta samtycke och kanatt ett nytt man

de registrerade, de tillfrågades, inte skulle haanta att någonom
invändning det forskningsregistret.mot nya

Med "lag" torde, redan framgått, också förstås regeringensom av
meddelade förordningar och föreskrifterde Datainspektionen eftersom
delegation har meddela. Rekommendationensrätt krav lagformatt
torde nämligen uppfyllt, det fråga i förvägär meddeladevara om om

generell karaktär, till skillnad från myndighetsbeslut inormer av
enskilda fall. Den inhemska rättsordningens val normnivå tordeav
således inte avgörande.vara

Det från kravet på informerat samtycke bibehållandeavsteg ettsom
registerforskningen i huvudsak i nuvarande omfattning innebär börav

därför kunna inom för allmän regleringrymmas ramen en genom
förskrifter forskningsfrágoma i framtida tillsynssystemettav utan att
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konflikt Europarådsrekommendationen på området.komma i med
materiella skyddsbestäm-Föreskrifterna bör dock innehålla de konkreta

nödvändiga. Frågan forskningsprojekts viktmelser är ettomsom -
tillmätasvilket vid registerforskning samtycke börgörs utansomen

enligt rekommendationens förarbeten får bedömassärskild betydelse -
syftet registreringenbakgrund det allmänna kravet på medattmot av

för forskningsändamål dvs. registretskall personregistrering attvara
det gäller registerforskning ellerforskningsregister,är oavsettett om

från skallverksamhet där uppgifterna inhämtas direkt den somen
uppställas i det sammanhanget harregistreras. Vilka krav bör ut-som

diskuteratredningen ovan.

Remissutfallet10.5

huvudsak bakomremissinstanser ställer sig iflertaletDet stora
avvägningen mellan integritets- ochövervägandenutredningens om
fortsättningen inbegrips i forskningforskningsintressena här och i
samstämmighet råder forsk-statistikframställning. Storäven attom

och det bör ligga ihar samhällelig betydelseningsverksamhet attstor
för framgångsrikförutsättningar finnsenskildas intresse att en

remissinstanserpekar därför många påforskning. Liksom utredningen
med be-forskningsområdet bör utformasintegritetsskyddet påatt

och Europarâdsrekom-behov forskningen haraktande de attav som
utgångspunkt för regleringenområdet börmendationen på utgöra en

iremissinstans ifrågasätter behoveti datalag. Ingen attav en nyen ny
personuppgif-behandlingendatalag in särskilda bestämmelserta avom

remissinstanserför forsknings- eller statistikändamål. Någrater
bestämmelser förs insärskilt de, särskildapåpekar dock ävenatt om

blir föremålförutsätter vissa forskningsregisteriden datalagen, attnya
lagstiftning detaljerade registerlagar.för särskild separatagenom

uttryckligen delar utredningens uppfattningremissinstanserDe som
behandlahuvudregel för fås.k. informerat samtycke skall utgöra attatt
Justitie-statistikändamål bl.a.personuppgifter för forsknings- eller är

Datainspektionen, Socialstyrelsen,i Göteborg,kanslern, Kammarrätten
fakultetsstyrelses forskningsnämnd,universitets juridiskaLunds

universitet, Samhällsveten-fakultetsstyrelsen vid UppsalaJuridiska
universitet, Högskolan i Karlstad,fakultetsnämnden vid Umeåskapliga

Socialvetenskapligakommunförbundet, Landstingsförbundet,Svenska
HumanistiskUniversitets- och högskoleämbetet,forskningsrådet, -

Sverigesforskningsrådet, Arbetsmiljöinstitutet,samhällsvetenskapliga
Arbetsgivareföreningen, FöretagarnasIndustriförbund, Svenska

Universitetsla-Psykologförbund, SverigesRiksorganisation, Sveriges
Sveriges AkademikersLandsorganisationen i Sverige ochratförbund,

Centralorganisation.
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Datainspektionen påpekar särskilt i principen informeratatt om
samtycke inbegrips krav bådepå information och samtycke. Det är
därför enligt Datainspektionens mening viktigt vid utformningenatt av
föreskrifter i datalag hålla i dessa begrepp. Informationsär kan,en ny
uttalar Datainspektionen, lämnas olika Bland kan desssätt. annat
utformning enligt Datainspektionen påverkas i vad mån vissav en
registrering skall förutsätta de enskildas samtycke.

Flertalet remissinstanser ställer sig i huvudsak bakom utredningens
förslag till undantag från kravet på samtycke och många remissinstan-

pekar på undantagen ligger i linje med Europarådets rekommen-attser
dation inom området och Datainspektionens hittillsvarande praxis.
Datainspektionen framhåller särskilt inspektionen inte har någraatt
invändningar de överväganden utredningen gjort i frågaemot som om
tolkningen rekommendationen eller innehållet i redogörelsenemotav
för inspektionens nuvarande praxis på området. Datainspektionen har
dock påpekat f.n.praxis inte entydig.äratt

Vissa remissinstanser såsom Riksdagens ombudsmän JO Hans
Ragnemalm, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Universitetslärar-
förbund ifrågasätter dock inte undantagen för långtgående.ärom
Psykologförbundet bör bortse från kostnads- ellerattanser man
tidsaspekter och samtycke bör inhämtas från den registrera-att ett nytt
de tidigare registrerade uppgifter skall användas i forsk-ett nyttom
ningsprojekt. Enligt Sveriges Psykologförbunds och Sveriges Universi-
tetslärarförbunds mening bör vidare synnerliga skäl föreligga om
informerat samtycke skall kunna undvaras.

Andra remissinstanser utredningens förslag till undantag ärattanser
för Kungliga Vetenskapsakademiensnäva. och Medicinska forsknings-
rådet hävdar de motiv utredningen redovisat för göraatt attsom
undantag för källregister i allt väsentligt också bör gälla förpressens
forskningen. Medicinska forskningsrådet pekar på den framgångsrika
medicinska behandling står till buds i Sverige och människorattsom

utnyttjar dessa måste förväntas positiva till attsom resurser vara
uppgifter deras sjukvård används. Socialvetenskapligaom egen
forskningsrådet hävdar i de allra flesta fall har anledningatt troman

den gång samtyckt till lämna uppgifter för visstatt att ettsom en
forskningsändamål inte skulle ha någon erinran användningmot av
uppgifterna för forskningssyfte. Rådet därför det ärett nytt attanser
onödigt kombinera kravetsnävt på underlåta samtyckeatt att ett nytt
med dels det skulle kostsamt eller tidsödande inhämtaatt attvara
förnyat samtycke, dels kan de registrerade, deatt anta attman om
tillfrågades, inte skulle ha någon invändning registrets användningmot
för det vetenskapliga syftet.nya

När det gäller registerforskning Medicinska forskningsrådet,anser
Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet Arbetar-och-
skyddsverket i princip individuellt informerat samtycke inte böratt
krävas vid utnyttjandet uppgifter från befintliga register. Socialsty-av
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liknanderelsen intar ståndpunkt det gäller forsknings-när storaen
Statistiskadatabaser. centralbyrån och Samhällsvetenskapliga fakultets-

nämnden vid Stockholms universitet uttryck för inställningsammager
det gäller statistikframställning. Datainspektionen framhållernär

föremellertid inspektionen sin del inte kan någon principiellatt se
mellan det fall uppgifter från enskilda det fallskillnad samlas in ochatt

frånuppgifter hämtas från befintliga register det gällernär att
integritetsskyddssynpunkt bestämma i samtycke skall fåvad män
undvaras. Skillnaden ligger enligt Datainspektionen i de olikasnarare

samtycke. ju, uttalar Datainspektio-möjligheterna inhämta Det äratt
uppgifterenklare begära samtycke ändå måste inhämtasattnen, om

registerforskningfrån de enskilda medan begäran samtycke förom
medför särskild omgång.en

precisera begreppetNågra remissinstanser framhåller vikten attav
möjligheten iforskningsregister. Justitiekanslern pekar härvid på att

följerförfattningstext den avgränsning begreppetgöra ut-som avav
bör detredningens överväganden. Enligt Datainspektionens mening

omfatta all slagssärskilda reglerna i datalag börklaras deut enom ny
bedrivs vissa offentliga ellerforskning eller endast sådan som av

fråga enligt Datainspektionen börprivata institutioner. En annan som
liknarsamhällsplanerade verksamheterklaras huruvidaärut som

omfattas reglerna. Sam-forskningsverksamhet i någon mån bör av
Stockholms universitethällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid anser

den forskningsetiskaforskningsregister i enlighet medbegreppetatt
personrelaterade register ochutredningens förslag bör definieras som

enskildaforskning där resultaten redovisasdatabaser för sådan attutan
identitet röjs.individers

införaframhåller vikten så långt möjligtNågra remissinstanser attav
principerna förden datalagenpreciserade bestämmelser i omnya

informerat samtyckeforskningsrcgisters inrättande, inklusive regler om
samtycke eller information får undvaras.och de undantagsfall när

högskoleämbetet påpekar särskilt grundregleringenUniversitets- och att
delegationfå tillräcklig precision innani datalagen först måste en av

Datainspektionen godtas.föreskriftsmakten till kan

Överväganden10.6

Inledning

finnsvissa skillnadervill till början något beröraUtredningen somen
till EG-direktivoch förslaget närEuroparâdsrekommendationenmellan

statistik-personuppgifter för forsknings- ellergäller behandlingdet av
ändamål.
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Europarådsrekommendationen sikte allapå personuppgiftertar som
används för forskning eller statistik någon skillnad mellangörsutan att
känsliga och harmlösa uppgifter. En sådan skillnad däremotgörsmera
i direktivförslaget. Enligt artikel 8.3 behandlingär känsligaav
uppgifter tillåten, förutom vid samtycke, viktiga allmänna intressenom
talar härför reglering i lag eller författning. För ickegenom en annan
känsliga uppgifter används för forskning eller statistik gäller desom
allmänna reglerna i direktivförslaget. De innebär bl.a. behandlingatt

personuppgifter tillåten, förutomär den enskilde har sittav gettom
samtycke, behandlingen nödvändig förär utföra uppgift i detattom en
allmännas intresse eller i myndighetsutövning den persondataansva-av
rige eller någon till vilken uppgifterna lämnas art. 7.e. Vidare ärut
behandling tillåten behandlingen nödvändig förär tillgodoseattom ett
allmänintresse eller intresse hos den persondataansvarige ellerett
någon till vilken uppgifterna lämnas då den enskildes intresseut, utom

7.1.art.övertar
Utredningen har valt följa regleringen i direktivförslaget. Dis-att

kussionen i det följande gäller alltså bara möjligheterna föratt
forskning eller statistik behandla känsliga personuppgifter. Behand-
lingen icke känsliga uppgifter följer de allmänna reglerna förav
personuppgiftsbehandling i 11 § förslaget till datalag, bygger påsom
artikel i7 direktivförslaget.

Skillnaderna blir emellertid inte så allmänhetI torde välstora.
någon eller några känsliga uppgifter ingå i underlaget förtyper av ett
forskningsprojekt och då blir de särskilda bestämmelserna i lag-
förslaget tillämpliga, vilka bestämmelser ligger inom förramen
Europarâdsrekommendationen. Skulle forskningen endast avse
harmlösa uppgifter torde de allmänna reglerna personuppgiftshante-om
ring i lagförslaget fullt tillräckligt skydd.ettge

Informerat samtycke

Värdet det här i landet kan bedrivas forskning hög kvalitetattav av
intekan understrykas. Verksamheten väsentligt bidrag tillutgör ettnog

kunskapsutvecklingen inom olika områden i samhället. Det därförär
viktigt samhällsintresse forskning stimuleras på olikaett ochsättatt att

inte onödiga regler hindrar eller försvårar fri forskning.en
Men samtidigt detstår klart i fråga forskningen måsteatt man om

beakta andra etiska värderingaräven ligger till grund för lagstift-som
ningen olika områden i samhället. Detta innebär begränsningen av
den fria forskningen. Men enligt utredningens mening dennaär
begränsning både nödvändig och önskvärd i demokratiskt samhälle.ett

När det gäller forskning berör människor innebär detta detattsom
måste finnas regler till förär rättssäkerheten ochvärnaattsom om
skydda privatlivets helgd, reglerna i 2 kap. tryckfrihetsför-t.ex.som
ordningen allmänna handlingars offentlighet, sekretesslagen,om
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rekommendatio-datalagen och olika internationella konventioner och
ner.

På forskning berör människor måste ställas kravet den iattsom
sig frivilligt deltagandemöjliga utsträckning baserar påstörsta samt att

insyn för bådeden bedrivs och under former medgeröppet som
förtroende för forskarnasdeltagare och andra. Härigenom skapar man

frivillighet detverksamhet. När forskning inte kan grunda sig på är
utredningens mening nödvändigt riksdagen i lag tagitenligt att

frågan människors integritet måsteställning till i vilken utsträckning
forskning under vilka villkor sådanstå tillbaka för angelägen och

heller ifrågasattforskning skall få bedrivas. Ingen remissinstans har
särskilda bestämmelserbehovet i datalag inatt ta omav en ny

statistikändamål,personuppgifter för forsknings- ellerbehandlingen av
undantag fråninnefattande bestämmelser informerat samtycke ochom

sådant samtycke.kravet ett
ställningstaganden slagit fastUtredningen har i sina tidigare att

personuppgifter för forsknings- ellerutgångspunkten för få behandlaatt
berörda har lämnatstatistikändamål skall de enskilda ärattvara som

till behandlingen. Utgångspunkten densam-informerat samtycke ärett
område. Medrekommendation inomi Europarâdets sammama
den enskilde isamtycke förstås framgåttinformerat attsom ovan
behandlingensinformation bl.a.förväg fått del tillgänglig omav

personuppgifter detpersonuppgifter eller slagändamål och vilka av
medgerbegärda uppgifter elleroch därefter frivilligt lämnargäller att

remissinstanser delarfrån källa. allade inhämtas någon Nästanannan
skall huvud-uppfattning informerat samtyckeutredningens utgöraatt

ochpersonuppgifter inom forsknings-för få behandlaregel att
statistikområdena.

särskilt påpekat iDatainspektionen har i sitt remissyttrande att
både informationinformerat samtycke inbegrips kravprincipen om

vid utformningendet därför viktigtoch samtycke och äratt av
Utredningendessa begrepp.föreskrifter i datalag hålla i säratten ny

med vadockså ligger i linjeDatainspektionens uppfattningdelar som
skallEG-direktiv. Enligt artikel llförslaget tillgäller enligtsom

persondataansvarig skallföreskrivamedlemsstaterna nämligen att en
in åtminstoneuppgifter samlasenskild från vilkeninformera omen
obligatoriskt elleruppgiftslämnandetändamål,behandlingens ärom

uppgifter,lämnaden enskildefrivilligt, konsekvenserna vägrar attom
till tillgånguppgifter,kategoriereller rättenmottagaremottagare av av

persondataansvarigesdenpersonuppgiftertill och rättelse samtav
motsvarande särskildUtredningen föreslåroch adress. att ennamn

till datalag.16 § förslagetdatalagenbestämmelse förs in i den nya
Forskningsetiska utredningen,utredning,tillsattregeringenEn av

företrädarelämnassamtycke skall kunnadiskuterathar genom enom
ansluten till, dvs.den berördaför organisation ärpersonensomen

svårform samtycke ärfacklig organisation. Denna attnärmast aven
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förena med kraven i Europarådets rekommendation och förslaget till
EG-direktiv, för såvitt inte ombudets behörighet framgår lag ellerav
avtal. Några sådana lagbestämmelser finns för närvarande inte förutom
de allmänna familjerättsliga bestämmelserna ställföreträdareom
förmyndare, god och förvaltare. Enligt utredningens mening ärman
det däremot inte lämpligt generellt lagfästa för organisa-rättatt en en
tion i fråga personligt integritetsskydd företräda den enskilde.att om
Det dock denne obetagetär avtal, exempelvis i särskildatt genom en
klausul i anställningsavtal kollektivavtal,än överlåta tillrättenett annat
samtycke till annan.

När det gäller inhämtande samtycke från underåriga bör Datain-av
spektionens praxis kunna vägledande. Denna praxis innebär attvara
vårdnadshavaren skall lämna samtycke barn under tolv år ingår iom

undersökning. Om behandling personuppgifterna fortfarandeen en av
barnet har fyllt tolväger när år, bör barnet informeras be-rum om

handlingen. barnFör mellan tolv och år skall samtycket enligtsexton
Datainspektionens praxis inhämtas från både barnet och vårdnadshava-

Barn fyllt år får själv lämna sitt samtycke. Enligtsextonren. som
utredningens mening bör det ankomma på Datainspektionen att genom
särskilda föreskrifter utformanärmare de regler bör gälla närsom
underåriga skall delta i forskningsprojekt.

frånUndantag kravet på informerat samtycke

flertaletDet remissinstanser ställer isig huvudsak bakomstora
utredningens tidigare ställningstaganden undantag från kravet påom
samtycke. Vissa remissinstanser ifrågasätter dock inte undantagenom

för långtgående medan andraär utredningens förslag tillattanser
undantag förär snäva.

Enligt Europarådets rekommendationen endast undantag frånettges
kravet på informerat samtycke. Det gäller i det fall samtycke har
lämnats för inhämtande uppgifter för visst forskningsändamålettav
och uppgifterna därefter önskas användas för forskningsändamålett

påtagligt skiljer sig från det ursprungliga projektets syfte ellersom
Enligt rekommendationen får den ursprungligen gjordanatur.

registreringen användas också i det fallet samtyckeutan att nyttsenare
inhämtas, det skulle sig opraktiskt med hänsyn till tidsåtgångteom
eller det antalet berörs informerat samtyckestora attpersoner som
inhämtas och skyddsbestämmelser för dessa fall lag.iom anges
Användningen uttrycket lag "law" innebär föreskrifterattav som
meddelas regeringen i förordning eller exempelvis Datain-av en av
spektionen efter bemyndigande i lag uppfyllerockså rekommen-
dationens krav på meddelade i lag. I den kommentaratt vara som
gjorts i anslutning till rekommendationen från Europarådets sida anges,

de villkor eller föreskrifter bör ställas för de fallatt som upp som nu
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bör säkerställa likvärdig grad skydd för den enskildesnämnts en av
integritet.

I likhet med vad utredningen har kommit fram till i sina tidigare
ställningstaganden borde samtycke kunna undvaras inom den ram
Europarådsrekommendationen vid användninganger av personupp-
gifter för forskningsändamål. Förslaget till EG-direktivett nytt
innehåller emellertid föreskriftockså begränsar möjligheten atten som
byta ändamål. artikel 6.l.b följer ändamålAv skall innanatt ett anges
uppgifter samlas in och byte ändamål lagligt endast i denäratt ett av
utsträckning det förenligt med det ursprungligen bestämda ända-är
målet. Vilka användningsområden faller inom för visstettramensom
ändamål tolkningsfråga. Artikel l.b6. 9 § iär motsvarasen av
förslaget till datalag. I specialmotiveringen till bestämmelsen i 9 §

fall får förenligtexempel på då ändamål medett nyttanges anses vara
det ursprungliga.

De förutsättningar ställs i Europarådsrekommendationensom upp
för byte ändamål gäller den situationen personuppgifterna skallattav

för forskningsändamål påtagligt skiljer sig frånanvändas ett nytt som
syfte differentdet ursprungliga projektets eller substantially innatur

objects. rekommendationen villits De begränsningarnature or som
åstadkomma kan lika väl uppnå reglering motsva-man genom en som

direktivförslaget. enligtartikel l.b i Byte ändamål denärrar av
artikeln tillåtet bara det ändamålet förenligt med detärom nya
ursprunliga. Enligt utredningens mening bör därför de allmänna
bestämmelserna i förslaget till datalag byte ändamål 9 § gällaom av

forskningsområdet.påäven
uppgifterna förDet åligger den önskar utnyttja ett nyttsom

forskningsändamål till villkoren för samtycke uppfyllda,äratt attse
fördenne varit ansvarig inhämtandet de ursprungligaom upp-av

gifterna. För undvika undantagsfallet aktualiseras bör givetvisatt att
de enskilda berörs redan vid första tillfället tillfrågas sinsom om
inställning till de forskningssyften förutses komma fråga.kan isom

forskningVid såväl insamling uppgifter för enbart statistiskasom av
ändamål förekommer information hämtasdet den enskildeatt om ur
redan befintliga datasamlingar s.k. registerforskning. Som många
remissinstanser påpekat de framsteg skett minst inomhar intesom
sjukvård förebyggande folkhälsoarbeteoch till inte oväsentlig del
baserats på uppgifter från olika datasamlingar arkiv.ochtyper av

uppgifter kraftigt, bådeBehovet sådana ökar också beroendeav nya
frågeställningar gällande hälso- sjukvårdens effektivitet ocht.ex. och
allt bättre vetenskapliga instrument beträffande epidemiologiskt.ex.
metodik. Kunskapsuppbyggnaden under lång tid ihar mångaägt rum
länder. Den nordiska och kanske särskilt den svenska forskningen har
haft internationellt framträdande position, baserad på lången en
tradition befolkningsregister och åtföljande kompetensuppbyggnad.av
I Sverige underlättas forskningen också bestämmelserna hand-av om
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lingsoffentlighet för uppgifter hos myndigheter. Vidare bidrar den
utbredda användningen till personuppgiftergöraattav personnummer

lätt tillgängliga här.mera
Några remissinstanser har individuellt informerat samtyckeansett att

principi inte bör krävas vid utnyttjandet uppgifter från befintligaav
datasamlingar. Utredningen delar inte denna uppfattning utan attanser
informerat samtycke bör gälla huvudregel också vid registerforsk-som

likhetning. I med Datainspektionen kan utredningen inte någonse
principiell skillnad mellan det fall uppgifter samlas in från enskildaatt
och det fall uppgifter hämtas från befintliga datasamlingar detnär

frångäller integritetsskyddssynpunkt bestämma i vad mån samtyckeatt
Ävenskall få undvaras. informerat samtycke således bör gällaom som

huvudregel bör vissa undantag kunna göras.
Även rekommendationens utgångspunkter, vid sidan attom en av av

betona värdet forskning, behandling personuppgifter förär attav av
forsknings- och statistikändamål enligt huvudregeln förutsätter
informerat framgårsamtycke, det kravet på sådant samtycke äratt

endast för de fall då den enskilde själv lämnar informationen.avsett
situationer då uppgifternaDe såsom vid registerforskning frånhämtas

håll inte direkt reglerade i rekommendationensär bestämmelser.annat
möjlighet till undantagDen rekommendationen uttryckligensom

medger vid utlämnande personuppgifter för forskningssyfte utsägerav
i och för sig ingenting efterföljande behandling förom en samma
ändamål. enlighetI med sina tidigare ställningstaganden dockanser
utredningen rimlig tolkning rekommendationens bestämmelseratt en av
i denna del den efterföljandeäven användningen i formattsynes vara

behandling personuppgifterna för forsknings- ellerav en ny av
statistikändamâl omfattas. sådan förfallerEn tolkning ha stöd i
förarbetena till den aktuella bestämmelsen i föreskrift iävenmen en
rekommendationen tillåten användning föregåendeutanom en
samtycke personuppgifter befolkningsregister för urvalsundersök-av ur
ningar. Ingen remissinstans har heller ifrågasatt denna tolkning, som
också ligger väl i linje med rekommendationens syfte också beaktaatt
forskningens behov. Datainspektionen har uttryckligen anfört att
inspektionen inte har någon invändning de övervägandenemot som
utredningen gjort i fråga tolkningen rekommendationen.om av

I den samtycke föreliggermån inte till utlämnande personuppgif-av
för forskningssyfte krävs enligt förarbetenauttalanden i tillter

rekommendationen i denna del dock det i inhemsk lag finns intagnaatt
bestämmelser, där hänsyn till datasäkerhet och risken för integritetsin-

finnstrång beaktade jämte hänsyn till vikten forskningsprojektet ochav
behovet identifierbara data.av

Med lag torde, redan framgått, förståsockså regeringensom av
meddelade förordningar och de föreskrifter Datainspektionen eftersom
delegation har meddela. Rekommendationens krav lagformrätt påatt
torde nämligen uppfyllt, det fråga förvägi meddeladeärvara om om
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generell karaktär, till skillnad från myndighetsbeslut inormer av
fall.enskilda

Det från kravet på informerat samtycke bibehållandeavsteg ettsom
registerforskningen i nuvarande omfattning innebär bör såledesav

kunna inom för allmän reglering föreskrifterrymmas ramen en genom
forskningsfrágorna i framtida tillsynssystem, komma iett utan attav

konflikt med Europarådsrekommendationen på området. be-Den
stämmelse bör in i förslaget till datalag bör knyta direkt tilltassom an
Europarådets rekommendation och innebära känsligaatt personupp-
gifter får förbehandlas forsknings- eller statistikändamâl denäven utan
enskildes medgivande, särskilda skäl föreligger med hänsyn tillom
forsknings- eller statistikprojektets vikt, behovet personuppgifter,av
säkerheten vid användningen uppgifterna och den tidav som upp-
gifterna skall bevaras.

Utöver de förutsättningar för få behandla personuppgifteratt utan
den enskildes medgivande följer Europarådets rekommendationsom av
bör, i enlighet med utredningens tidigare ställningstaganden som
flertalet remissinstanser ställt sig bakom, bestämmelsen innefatta de
begränsningar i huvudsak följer Datainspektionens nuvarandesom av
praxis. innebärDet någon följande situationer föreligga,måsteatt av
nämligen att

det skulle synnerligen kostsamt eller tidsödande inhämtaattvara
samtycke,

den enskildes hälsotillstånd forsknings-eller eller statistikändamålet
sådant begäran samtyckeär kan skada den enskilde,att antasen om

eller
kontakt med den enskilde skulle förrycka undersökningensen

resultat.
Utredningen har berört Datainspektionens praxis under avsnittovan

10.1.
Frågan forskningsprojekts vikt får bedömas bakgrundett motom av

allmännadet kravet syftet med behandlingen skall be-att vara
handling för forskningsändamál, det gäller registerforskningoavsett om
eller verksamhet där uppgifterna inhämtas direkt från den skallen som
registreras.

Vid bedömning frågan forskningsprojekts vikt måsteetten av om
krävas projektets vetenskapliga inriktning har samhälleligt elleratt ett
allmänt intresse. Genom detta krav kan alltså inte forskning perifertav
slag komma i fråga. Det ankommer i första hand på den attsom avser
behandla personuppgifter för forsknings- eller statistikändamâl att
bedöma projektet har samhälleligt eller allmänt intresse. dettaIettom
sammanhang torde viss vägledning kunna stå finna i projektethuratt
finansieras. betydelseAv också projektet har godkäntsär om av en
forskningsetisk kommitté. I tveksamma fall bör samråd medäga rum

företrädare för forskningsråden.t.ex.
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Som framgått ifrågasätter Datainspektionen inte enligt gällande
praxis vid sin prövning det behov för inrättande ettsom anges av
forskningsregister. l framtida tillsynssystem det emellertidärett
ofrånkomligt Datainspektionen i samband med granskningatt en av en
anmälan eller vid inspektion kan komma få bedöma forsk-atten ett
ningsprojekts vikt. Detta innebär alltså förändring i förhållande tillen
vad gäller i dag. Datainspektionen har söka motsvarandeattsom
vägledning vid bedömning forskningsprojekts vikt denetten av som

behandla personuppgifter för forsknings- eller statistikän-attsom avser
damål. När det gäller frågan forskningsprojekts vikt hänvisasettom
i övrigt till följande avsnitt behandling personuppgifter förom av
forskningsändamål.

de fallI undantag kan från kravet pågöras samtycke grundsom
det skulle synnerligen kostsamt eller tidsödande inhämtaatt attav vara

samtycke, eller den enskildes hälsotillstånd eller forsknings- elleratt
statistikändamålet sådantär begäran samtycke kanatt antasen om
skada den enskilde, bör enligt utredningens mening krävas att
uppgifterna inte får behandlas förrän information forsknings- ellerom
statistikprojektet lämnats i tidning med spridningsområdeetten som
omfattar dem berörs projektet eller på liknande sätt,annatsom t.ex.av

anslag. insamlingNär personuppgifter sker samtyckegenom utanav
i fall kontaktde med den enskilde skulle förrycka undersökningensen
resultat bör, innan fortsatt behandling får ske, den enskilde erhålla i
princip information den samtycke efterfrågas, Avsamma som vars
informationen bör också i alla de här nämnda fallen framgå denatt
enskilde har anmäla han interätt vill delta i projektet. Görsatt att en
sådan anmälan bör de berörda personuppgifterna utplånas. förDen det
tredje fallet förordade informations- och strykningsrätten stämmer

med vadöverens i Europarådsrekommendationen.sägs Be-som
stämmelser information och strykningsrätt i enlighet med vadom som

har bör in i förslaget till datalag.sagts tasnu
Enligt utredningens mening det inte utifrånär etiska principer
acceptabelt forskning bedrivs under former intryckatt som ger av
hemlighetsmakeri. Genom informationen de berörda möjlighet attges

vetskap behandlingen och kan därigenom utnyttja sin tillrättom
insyn 25 § förslaget till datalag och i förekommande fall sin rätt att

medverkan i forsknings-vägra eller statistikprojektet.

Behandling personuppgifter för forskningsändamålav

Enligt utredningens mening bör med behandling personuppgifter förav
forskningsändamål förstås all behandling där personuppgifter används
för vetenskapligt ändamål. Utanför begreppet forskningsändamål faller
den behandling kan förekomma på forskningsinstitutioner eller isom
andra forskningssammanhang, där ändamålet med behandlingenmen
primärt uppgifternaär skall förän användas vetenska-ett annat att ett
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pligt arbete. Hit hör den behandling för administrativa ändamålt.ex.
hos myndigheter eller institutionergörs inom social-, hälso- ellersom

sjukvården och underlag för beslut ellerutgör åtgärder rörsom som
enskilda individer, eftersom ändamålet här forskning.är änett annat

Som utredningen också framfört i sina tidigare ställningstaganden får
den övergripande frågan huruvida behandling överhuvudtaget haren

vetenskaplig koppling främst med hänsyn tillavgöras ären vem som
persondataansvarig, andra kriterier kommakan i fråga. Denävenmen
verksamhet bedrivs vid etablerade institutioner såsom de statligasom
högskoleenheterna och statliga forskningsinstitut hör självfallet hit,

forskningliksom den kan bedrivas inom hälso- och sjukvården isom
den kommunala sektorn, landsting vid sjukhus, kliniker ocht.ex. av

Ävenandra inrättningar. privata forskningsinstitutioner bör räknas till
dem kvalificerade forskningsorgan, det saknassom anses som om
anledning betvivla den vetenskapliga inriktningen verksamheten.att av

fallI tveksamma kan frågor finansiering och den vetenskapligaom
bakgrunden hos den projektansvarige eller uppgivne forskarenannars
ha betydelse för bedömning härvidlag. Datainspektionen bör ien
tveksamma fall, i samband med granskning anmälan ellert.ex. av en
vid inspektion, också samråda med de etablerade forskningsorganen

finns området.som
remissinstanserNågra har påtalat vikten precisera ochattav

begreppet forskningsregister. Givetvis skulle det också enligtavgränsa
utredningens mening ha klara fördelar för alla kundegångmanom en
definiera vad med behandling för forskningsändamål.som avses
Utredningen emellertid inte detta möjligt persondataan-utanser som
svariga och Datainspektionen får i det enskilda fallet dengöra
avgränsning följer utredningens överväganden. sitt remissytt-Isom av
rande har Datainspektionen framfört det bör klaras huruvidaatt ut
samhällsplanerade verksamheter liknar forskningsverksamhet isom
någon mån bör omfattas särreglerna i datalag forskning.av en ny om
Utredningen emellertid inte sådana verksamheter bör omfattasattanser

särreglerna i den datalagen forskning och statistikfram-av nya om
ställning.

Utlämnande personuppgifter används för forsknings- ellerav som
statistikändamål

Utlämnande personuppgifter regleras generellt i allmän be-av en
stämmelse förslageti till datalag §. följerll Detta denattav
föreslagna definitionen begreppet behandling 3 § förslaget tillav
datalag innefattar utlämnande. det gäller utlämnandeäven När av
personuppgifter för forsknings-används eller statistikändamålsom

de bestämmelser följer övervägandena i förevarandeutgör som av
avsnitt specialbestämmelser i förhållande till den allmänna bestämmel-

Det innebär personuppgifter får lämnas såvida inteatt ut,sen.



SOU 1993:10 199

sekretess föreligger, den enskilde samtycker eller särskilda skälom om
föreligger med hänsyn bl.a. till forskningprojekts vikt och behovetett

personuppgifter.av
forskningsmyndighet skall givetvis också kunnaEn lämna ut person-

uppgifter myndigheten skyldig lämna uppgifterna tillär att utom en
enskild grund bestämmelserna i tryckfrihetsförordningenpå av om

handlingars offentlighet. Bestämmelsen i tredjeallmänna 30 § stycket
till datalag sådant utlämnande.förslaget När det gäller forsk-avser

ningsverksamhet har Forskningsetiska utredningen uttalat sådanatt
påtagliga likheter under behandlingverksamhet har med ärende eller

pågående utredningsarbete. Forskningsetiska utredningenmed ansåg
därför tryckfrihetsförordningens bestämmelser borde kunna tolkasatt

det förelåg överensstämmelse.analogivis så att
Datalagsutredningens mening det inte möjligtEnligt är att utan

vidare sådan analogitolkning. Forskningsverksamhet skiljer siggöra en
hänseenden från traditionell ärendehandläggning. många falli flera I

olika delrapporter fram i forskningsprojekt.läggs typert.ex. av
upprättade i tryckfrihetsför-Givetvis delrapporternaär att anse som

mening och därmed allmänna handlingar. Dessutomordningens är
forsknings-förefaller det orimligt inte behandlingar i longitudinellaom

och bli allmänna handlingarprojekt skulle räknas upprättadesom
fleraprojektet har avslutats efter kanske decennier.förrän

EG-direktivtillFörslaget

frånframgått föreslår utredningen vissa undantag kravetSom attovan
samtycke skall in i den datalagen det gällerinformeratpå närtas nya
känsliga personuppgifter för forsknings- eller statistikän-behandling av

Europarädsrekommenda-damál. Undantagen ligger inom den ram som
föreligger särskildaUndantagen fall där det skältionen avseranger.

forsknings- eller statistikprojektets vikt, behovetmed hänsyn till av
uppgifterna och denpersonuppgifter, säkerheten vid användningen av

uppgifterna skall användas.tid som
undantagsbestämmelserfråga uppkommer hur dessaEn ärsom

till förslaget till EG-direktiv. Som framgåttförhåller sig är en
personuppgifter den sker ibehandling laglig bara överensstäm-av om

för behandlingmed de grundläggande reglernamelse av personupp-
första stycket. Vad medlemsstater-gifter finns i kapitel art. 5som

i kapitelfår inom för bestämmelserna II, ärgöra, att meraramenna
vilka behandlingprecist de omständigheter under av personupp-ange

framhållsfär ske andra stycket. I kommentarengifter art. 5 att
bestämmelsernaske inom försådana preciseringar alltid måste ramen

informationfår hindra det fria flödetkapitel och de intei att av
EG-området.inom

förbjuda be-artikel 8 skall medlemsstaternaEnligt huvudregeln i
sådanfår dock tillåtakänsliga uppgifter. Medlemsstaternahandling av
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behandling, förutom vid samtycke, viktiga allmänna intressen talarom
härför reglering i lag eller författning 8.3..art. Engenom en annan
sådan reglering skall vilka slag uppgifter får behandlas,ange av som
till sådana uppgifter fâr lämnas och fårutvem vem som vara person-
dataansvarig lämpligt säkerhetsskydd.samt

Som utredningen utvecklat forsknings-utgör och statistikverk-ovan
samheterna väsentliga bidrag till kunskapsutvecklingen inom olika
områden i samhället och därför allmäntär intresse. Dettastortav
framhålls också det flertalet remissinstanser. Behandlingenstoraav av
personuppgifter för forsknings- eller statistikändamäl torde därför vara

Ävensådant viktigt allmänt intresse det talas i artikel 8.3.ett som om
i övrigt torde förutsättningarna enligt den berörda artikeln vara
uppfyllda. Pâ grund offentlighetsprincipen det dock inte möjligtärav

till uppgifternärmare får lämnas Kravet på lämpligaatt ut.ange vem
skyddsbestämmelser får tillgodosett de allmännaanses genom
bestämmelser säkerhet finns i 17 och 18 §§ förslaget tillom som
datalag.

föregåendeI det har berörts hur utredningens förslag förhåller sig
till artikel l.b i direktivförslaget bl.a. reglerar byte ändamål.som av

det framgårAv sagda utredningens förslag till lagregleradeatt
undantag frân kravet på informerat samtycke, det gäller behandlingnär

känsliga personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål,av
ligger inom för förslaget till EG-direktiv. Myndighetersramen
skyldigheter lämna personuppgifter enligt tryckfrihetsför-att ut
ordningen gär dock längre följer direktivförslagetän ochsom av
bestämmelsen i 30 § andra stycket förslaget till datalag. Som tidigare

har därför särskilt förnämnts undantag utlämnande enligt tryck-ett
frihetsförordningen gjorts i 30 § tredje stycket förslaget till datalag.
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11 Behandling känsligaav personupp-
gifter för anställningsändamål

11.1 Gällande rätt

11.1.1 Datalagen

Personregistrering i anställningsförhållande inte särreglerad iär
datalagen 1973:289. Merparten de personregister arbetsgivareav som
för närvarande för med hjälp ADB och innehåller uppgifterav som om
de anställda torde sådana enligt 2 § datalagen får förasvara utansom
tillstånd. I vissa fall kan dock registren innehålla sådana uppgifter av
känsligt slag, värderande omdömen eller uppgiftert.ex. om en
anställds hälsa eller sjukdom medför förutom licens, ävenatt,som
tillstånd Datainspektionen krävs. Tillstånd kan också behövasav om
personuppgifter skall inhämtas från något personregister, s.k.annat
sambearbetning

.
Beviljas tillstånd meddelar Datainspektionen enligt 5 § datalagen

beslut ändamålet med registret. I den mån det behövs förom att
förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet kan även
meddelas eller flera villkor enligt 6 § datalagen. Föreliggerett
särskilda skäl får tillståndet begränsas till viss tid.

Vid bedömningen villkor behövs för förebygga risk förattav om
otillbörligt integritetsintrång skall Datainspektionen enligt 6 § andra
stycket datalagen särskilt beakta registret innehåller uppgiftom som

omdöme ellerutgör värderande upplysning den registrerade.annan om
För underlätta hanteringen tillståndsärenden har Datainspek-att av

tionen före den l juli 1982 tillämpat förenklat ansöknings- ochett
tillstândsförfarande i fråga mindre integritetskänsliga register.om
Motsvarande fårregister därefter inrättas tillstånd.utan

Datalagen innehåller inte någon bestämmelse 10§utöver om-
till insynrätten direkt sikte informationpå till den registrera-tarsom-

de. Datainspektionen kan dock med stöd 6 § datalagen beslutaav om
sådan skyldighet för arbetsgivare i egenskap registeransvarig.en en av
Genom lagändring, trädde i kraft den julil 1992, behövsen som

det inte längre tillstånd för arbetsgivare inrätta och föraatt person-
register för löne- och personaladministrativa ändamål, innehållersom
sådana uppgifter arbetstagares sjukdom tid för sjukfrån-om som avser
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Ändringendatalagen, 1991/92: 126, 22.2 § KU ärvaro a prop
arbetsgivares rehabiliteringsan-föranledd de bestämmelserav nya om

i lagen 1962:381 allmän försäkring, gäller sedan den lom somsvar
januari 1992.

Vissa arbetsrättsliga bestämmelser1l.1.2

arbetsmiljölagen 1160 och i lagen 1976Vissa bestämmelser i 1977:
betydelse för arbets-medbestämmande i arbetslivet har också:580 om

inflytande införande och användningmöjligheter till övertagarnas av
arbetsplatserna.datasystem pâ

arbetsmiljön till-arbetsmiljölagen skallEnligt 2 kap. 1 § vara
och den sociala ochfredsställande med hänsyn till arbetets natur

arbetsförhållandenasamhället. Vidaretekniska utvecklingen i sägs att
psykisktförutsättningar i fysiskt ochskall till människansanpassas

eftersträvas anordnas så,det skall arbetetavseende att attsamt att
sin arbetssituation.själva kan påverkaarbetstagare

227 fftill arbetsmiljölagen 1976/77:149förarbetena prop.l s.
införandetdepartementschefen särskilt de nackdelarpápekade som av

kundearbetslivet baserade på ADBanvändningen ioch styrsystemav
för arbetstagarnaoch framhöll vikteninnebära att representanter varav

sådanafrån början vid förberedelsemed redan system.av
vidskyddsombud delta bl.a.§ arbetsmiljölagen skallEnligt 6 kap. 4

arbetsprocesserändrade lokaler, anordningar,planering ellernyaav
underrättaskyldighetarbetsmetoder. Arbetsgivare haroch även att

skyddsförhâllandenaförändringar betydelse förskyddsombud om av
enligt 6 kap. 9 §frågor skallombudets omrâde. Sådanainom

harskyddskommitté, sådanbehandlas iarbetsmiljölagen nären
frågor införandeinflytande inbegriperSkyddskommitténsinrättats. om

andrakontrollsystem ellerteknik, förändringar ochstyr-avav ny
förändringar arbetsorganisationen.av

föreskrifter och allmännameddelat vissaArbetarskyddsstyrelsen har
vilka publice-teknik i arbetet,frågor införanderåd rör om av nysom
Sålunda finnsförfattningssamling AFS.arbetarskyddsstyrelsensirats

arbetsmiljön AFSsociala aspekterpsykiska ochallmänna råd om
föreskrifter ochAFS 1986:27,datorstöd i arbetet1980: 14 och om

föreskrifter1986:i utgångskassa AFS 1allmänna råd arbete samtom
AFS 1985:12.vid bildskärmarbeteom

arbetsgivare påskallmedbestämmandelagenEnligt §11 eget
till vilkenförhållandemed arbetstagarorganisation iinitiativ förhandla
viktigarebeslutarkollektivavtal, innan hanbundenhan är omav

innan arbets-skall iakttasverksamhet. Detsammaförändring sinav
anställningsför-arbets- ochförändringbeslutar viktigaregivare avom

synnerligaorganisationen. Omtillhörhållandena för arbetstagare som
innanverkställa beslutfatta ochföranleder det får arbetsgivarenskäl

förhandlingsskyldighet.fullgjort sinhan
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Finns lokal arbetstagarorganisation skall förhandlingsskyldigheten
enligt 14 § medbestämmandelagen fullgöras i första hand genom
förhandling med denna. Uppnås inte enighet vid förhandlingen skall
arbetsgivaren på begäran förhandla med centraläven arbetstagarorgani-
sation.

Enligt 19§ medbestämmandelagen skall arbetsgivare fortlöpande
hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han bundenär av
kollektivavtal underrättad hur hans verksamhet utvecklasom pro-
duktionsmässigt och ekonomiskt liksom riktlinjerna för personalpo-om
litiken. Arbetsgivaren skall dessutom bereda arbetstagarorganisationen
tillfälle granska böcker, räkenskaper och andra handlingaratt rörsom
arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning organisationensom
behöver för tillvarata medlemmarnas intressen iatt gemensamma
förhållande till arbetsgivaren. Informationsskyldigheten gäller enligt

§ medbestämmandelagen20 i första hand lokal arbetstagarorganisation
i förekommande fall central arbetstagarorganisation.ävensamt

Mellan träffar kollektivavtal löner och allmännaparter som om
anställningsvillkor bör enligt 32 § medbestämmandelagen, om
arbetstagarparten begär det, träffas kollektivavtaläven medbe-om
stämmanderätt för arbetstagarna i frågor ingående ochsom avser upp-
hörande anställningsavtal, ledningen och fördelningen arbetet ochav av
verksamhetens bedrivande i övrigt.

I anslutning till medbestämmandelagen har träffats olika medbe-
stämmande- och utvecklingsavtal kan få betydelse i samband medsom
införandet teknik. Endast fåtal avtal emellertid haettav ny synes
slutits direkt omfattar den datoriserade hanteringensom av person-
uppgifter på arbetsplatsen.

Genom ändring lageni 1962:381 allmän försäkring AFL,en om
trädde i kraft den 1 januari 1992, infördes regler försom om ansvar

arbetslivsinriktad rehabilitering och ekonomisk ersättning vid sådanom
rehabilitering prop. 1990/9l:141 och 181, SfU 16 och 18, rskr. 303

Ändringarnaoch 372, SFS 1991:1040. innebär arbetsgivaren fåttatt
ökat för de anställdas rehabilitering.ett ansvar
Arbetsgivaren för behovet rehabiliteringsâtgärderattsvarar av

utreds den anställdenär på grund sjukdom har varit borta frånav
arbetet längre fyra veckor i följd,än den enskilde haftnär upprepade

sjukfallkorta eller den anställdenär själv begär det. En sådan
rehabiliteringsutredning skall ske i samråd med den anställde och utgå
från dennes individuella förutsättningar och behov. Utredningen skall
genomföras tillställasoch försäkringskassan inom viss bestämd tid.
Arbetsgivaren vidare för sådana arbetslivsinriktade rehabili-attsvarar
teringsätgärder vidtas kan genomföras inom eller i anslutning tillsom
den verksamheten. Inriktningen skall därvid den anställdeattegna vara
skall beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren och andra alternativatt

först dennes möjligheterprövas när uttömda.är
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anställde skall lämna de upplysningar behövs förDen attsom
klarlägga hans behov rehabilitering efter bästa förmåga aktivtochav

i rehabiliteringen.medverka
Under rehabiliteringen kan den anställde få rehabiliteringsersättning

försäkringskassan. skallfrån För sådan ersättning kunna utgåatt
försäkringskassanförutsätts rehabiliteringen ingår i upprättadatt en av

rehabiliteringsplan, bl.a. vilka åtgärder aktualiseras,som anger som
för de skall genomföras. Försäkrings-dem och närvem som ansvarar

fortlöpande till planen följs och vid behovkassan skall att anpassasse
för bedömning och fortsattefter ändrade förhållanden. Som underlag

rehabiliteringsarbete den anställde på försäkringskassans begäranär
sjukperiod harskyldig lämna ingående läkarutlátande näratt ett enmer

skall innehålla uppgifti fyra veckor. Ett sådant utlåtandevarat om
behovet rehabilitering, pågående och planerad behandling ellerav
rehabiliteringsâtgärd möjligt, beräknad återstående sjukdoms-samt, om

arbetsförmåga.tid med nedsatt
förFörsäkringskassan övergripande samordningsansvarettges

förrehabiliteringsverksamheten, innefattande regionalt ochansvar
myndigheter och med uppgifterlokalt samarbete mellan olika organ

Försäkringskassan skall samordna och harehabiliteringsområdet.
enligt lagentillsyn de utredande och andra insatseröver som om

enskilda försäkrade.försäkring krävs för rehabilitering Denallmän av
initiativ till sådana insatser. Iskall också det behövsnär ansvaretta

med rehabilite-ingår stöd den enskilde i kontakter andraatt ge
försäkrades arbetsgivare får försäkrings-ringsansvariga. Gentemot den

för denne fullgör sina rehabiliteringsupp-kassan tillsynsansvar attett
fall skall försäkringskassan förgifter. I speciella överta ansvaret att

rehabiliteringsutredning kommer till stånd.
arbetsmiljölagen 1977:1160, trädde i kraftEnligt ändringar i som

den juli 1991, har arbetsgivaren skyldighet systematiskt1 atten
kontrollera arbetsmiljön, utreda arbetsskador ochplanera, leda och att

förvidta de åtgärder behövs följa dessa och upprättaattattsom upp
handlingsplaner för de åtgärder inte kan vidtas prop.genastsom

AU22, rskr. 302, SFS 1991:677. Vidare infördesl990/9l:140, en
skyldighet för arbetsgivaren till lämpligt organise-på sättatt attse en

finnsrad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på
arbetsstället.

under-förarbetena till ändringarna i arbetsmiljölagen och AFLI
förarbetsgivaren har ändamålsenlig organisationstryks vikten att enav

rehabiliteringsarbetet för tidigt fånga behovetoch ett system att avupp
ff, 62 och 135rehabilitering se 1990/91: 140 49 samts. s.prop. s.

uttalas1990/9l:l4l 42 och 89. I 1990/9l:l4O 50s. s. prop. s.prop.
följande.

lämpligt organiserad anpassnings- och rehabilite-Hur å sätten
ringsver i detalj bör utformas varierar beroende påsamhet
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förutsättningarna inom olika verksamheter. Det kan innebärat.ex.
arbetsgivaren till det finns:att attser

kompetens och kontaktpersoner- ekonomiska avdelade för ändamåletresurser- policy och mål för frågorna- anisation arbetetor av- lig ansvarsfördelning- rutiner för tidiga kontakter med sjukskrivna- rutiner för undersökning rehabiliteringsbehovav m.m.- rutiner för kontakter med myndigheter, företagshälsovård m.fl.- rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering- samverkan med arbetstagarna- Organisation och rutiner skall sådana tidiga varnings-attvara-signaler uppmärksammas och åtgärder ohälsa planeras ochatt mot
genomförs.

1990/911141l rehabilitering och rehabiliteringsersättningprop. om
påtalas arbetsgivarens utredningsansvar inte begränsas tillatt attm.m.

omfatta åtgärder på arbetsplatsen. bör enligtDet departementschefen
också ingå i arbetsgivarens bedömning orsakernagöraattansvar en av
till arbetsoförmågan och utreda behovet åtgärder dessa stårävenav om

finna utanför arbetsplatsen. Mer omfattande utredningaratt av
förhållanden utanför arbetsplatsen bör dock inte uppgift förvara en
arbetsgivaren Beträffandes. 45. genomförandet rehabiliteringsut-av
redningen anförs bl.a. följande 46 ff.s.

Rehabiliteringsutredningen bör i samråd med dengöras nära
anställde. Det genomgående erfarenhetär individensatten
intresse och medverkan behövs för rehabilitering skallatt en
l ckas. Den föremål för rehabiliteringsutredningär måstesom en

ärför själv aktivt få medverka vid planeringensättett av
rehabiliteringen. Genom utredningen genomförs i näraatt
samarbete med den anställde bör också smidigt densättett
information behövs för utrednin kunna bli tillgänglig.som en

Information orsaken till sjuk rånvaron, sjukdoms-t.ex.om
diagnos, bör arbetsgivaren således kunna få tillgång till enbart
med den försäkrades samtycke. frånJag utgår sådantatt ett
samtycke i normala fall kommer lämnas försäkrade.denatt av
Jag inte beredd föreslåär för arbetsgivaren fårättatt atten
tillgång till de uppgifter den anställdes sukdom finns iom som
det läkarintyg den försäkrade skall lämna försäkringskassan.
Jag vill emellertid framhålla möjligheten avtal låtaatt genom
arbetsgivaren få tillgång till läkarintyg i vissa situationer. Denna
möjlighethar utnyttjats det statliga området och i vissa fall när
de okala har träffat överenskommelse hur rehabilite-parterna om
ringsarbetet arbetsplatsen skall bedrivas.

Några krav demnärmare jag redan påutöver nämnt en
rehabiliteringsutrednings innehåll och utformning vill jag inte
föreslå i detta sammanhang. rehabiliteringsberedningensI förslag

utredning skall det inte framstår obehöv-görasattanges om som
ligt. Jag det naturligt utredningens omfattning ochattanser

fårkaraktär med ångspunkt iavgöras omständigheterna i deut
särskilda fallen. En rehabi kan i vissa fall
komma mycket enkel beskaffenhet medan den i andraatt vara av
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fall behöver betydligt omfattande. bör ankommagöras Detmer
riksförsäkrin sverket utfärda de allmänna råd i ämnetatt som

komma ehövas.attan

1991:1047 sjuklön, i kraft januariLagen trädde den 1 1992,om som
förskall grunden sjukersättning framför allt vid korta sjukdoms-utgöra

fall 1990/912181, SfU 18, rskr. 372. Enligt lagen arbets-prop. ges
lagstadgad under första dagarnade 14 varjerätttagare atten av

sjukdomsfall sjuklöneperioden behålla viss del den lön och andraav
anställningsförmâner, han skulle fått, han fullgjort sinahasom om
arbetsuppgifter. Andelen under de förstaskall 75 procent trevara

med sjuklön och 90 under återstående dagardagarna procent av
sjuklöneperioden.

sjuklön anmälan sjukdoms-Arbetstagarens till bygger pârätt att om
arbetsgivarenfallet hos arbetsgivaren. Arbetstagaren skall lämnagörs

skriftlig försäkran sjuk och i vilken omfattninghan har varitatten om
sjukdomen.hans arbetsförmåga varit nedsatt pä grund avsom

Försäkran behöver inte innehålla uppgift sjukdomen.närmare om
sjunde efter sjukanmälningsdagen skallFr.o.m. den kalenderdagen

arbetstagaren styrka nedsättningen arbetsförmågan intyggenom avav
bestämmelserläkare tandläkare. Avvikelser från lagensresp. om

försäkran och intyg får kollektivavtal.göras genom
Enligt sjuklön gäller tystnadsplikt i arbetsgivarens18 § lagen om

uppgifterpersonaladministrativa verksamhet med avseende pä om
arbetstagarens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt som

eller arbets-har lämnats i intyg läkare eller tandläkare genomav
skriftliga försäkran sjukfall. Tystnadspliktsbestämmelsentagarens om

sjuklön verksamhet. Föreskrifteri lagen gäller endast i enskildom om
sekretess i det allmännas verksamhet finns i sekretesslagen, i 7t.ex.

tredjekap. 11 § och fjärde styckena.
sjukdomsfallArbetsgivaren skall till försäkringskassan anmäla som
sjukperiodenhar arbetstagare hos honom till sjuklön, ochrättgett om

anställningen fortsätter efter Vidare skallsjuklöneperiodens utgång.
arbetstagarearbetsgivaren lämna uppgift sjukdomsfall har gettsomom

till uppgift skall lämnas skriftligenhos honom sjuklön. En sådanrätt
Riksförsäkringsverket. Enligt sjuklön får regeringen eller,till lagen om

föreskrivaefter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket, att
uppgifter i till försäkringskassandessa stället skall lämnas samt att

fär automatisk databehandling.uppgifterna lämnas med hjälp av
RiksförsäkringsverketRegeringen har i förordning 1991:1396 lämnat

sådant bemyndigande.
sjuklönregeringens l990/91:l8l lagenI sägsm.m.prop. omom

skall in tillbl.a. följande de läkarintyg arbetstagaren geom som
arbetsgivaren ff.s. 47
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Som huvudregel bör gälla de läkarintyg in tillatt som ges
arbets ivaren inte skall innehålla uppgift diagnos. Närmareom
uppgi sjukdomen bör enligt huvudregelnt endast tillom uppges
försäkringskassan. Jag därför det int lämnas tillattanser g som
arbetsgivaren för styrka arbetsoförmåga följd sjukdomatt av
fr.o.m. sjunde dagen efter anmälningsdagen inte behöver
innehålla sådan uppgift. Först sjuklöneperiodennär avslutats och
den enskilde anspråkgör på ersättning från AFL med anledning

sjukdomsfallet skall intyg arbetsförmägans nedsättningettav om
lmed uppgiftnärmare sjukdomen överlämnas till försäkrings-om

assan.
En kom likation kan uppstå i detta sammanhang å rehabilite-

ringsområ Ett ökat arbetsgivaransvar för anställdaset. e
rehabilitering och arbetsmiljö, i enlighet med vad harsom
föreslagits i 1990/91: 141 rehabilitering och rehabilite-prop. om
ringsersättning kan naturli tvis bättre resultatm.m., tilfdenge om
arbetsgivaren känner till orsaken anställdes sjukfrånvaro.
En sådan kunskap kan ibland förutsättning för attvara en
adekvata åtgärder skall kunna vidtas för förbättra arbetsmiljönatt
och för hjälpa den anställde tillbaka i arbete. På vissaatt
avtalsomrâden medger kollektivavtal redan arbetsgivarenattnu
får del den anställdes diagnos vid sjukfrånvaro. Det börav mot
denna bakgrund i fortsättningenäven möjligt viaattvara
kollektivavtal träffats eller godkänts på förbundsnivå görasom

från lagregleringen och låta arbetsgivaren fåavsteg delrätt att ta
dia nosuppgifter angående sina anställda detta bedömsnärav

be övligt inslag i arbetet med arbetsmiljöförbättring-ettsom som
och rehabilitering inom företaget. En sådan måste givetvisrättar

förenas med regler tystnadsplikt för arbetsgivaren angåendeom
uppgifter han får del på detta sätt.av

propositionenI uttalas bl.a. följande arbetsgivarens uppgiftsläm-om
nande s. 49 fi.

Uppgiftslämnandet sjukfall inom sjuklöneperioden bör inte fåom
leda till betungande administration för den enskilde arbets-en
givaren. Detta har understrukits sjuklönekommittén,av som
också framhållit det angelägna i uppgifterna begränsas tillatt att

endast det absolut nödvändiga för tillgodose behovetavse att av
information. Jag instämmer i sjuklönekommitténs synpunkter i
denna fråga. Mitt förslag, överensstämmer med kommitténs,som
innebär arbetsgivaren skall fullgöra denna uppgiftsskyldighetatt
till riksförsäkringsverket vid utgån den kalendermå-senast en av
nad följer närmast efter den då sju öneperioden löptesom ut.
Det emellertidär samtidigt min förhoppning gifterna skallatt up
kunna lämnas tidigare vad krävsän enligt föreslagnasom en
lagregleringen.Så torde också kunna ske därför det föratt

etsgivaren lär lämpligt rapporteringen i sambandgörsattar vara
med löneutbetalningen till de anställda å arbetsstället i fråga.
Därmed kan onödig administration vikas. Uppgiftsskyldig-un
heten bör omfatta arbetstagarnas arbetsgivarenspersonnummer,
organisationsnummer arbetsställenummer, sjuklöneperiodenssamt
längd och dagar med ersättning för hel eller partiell nedsättning

arbetsförmågan inom nämnda period.av
Inom försäkringsadministrationen uppgifter detta slagavses av

bearbetas s.k. optisk läsning eller med hjälp ADB.genom av
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huvudregel bör därför gälla arbetsgivaren skallSom lämnaatt
skriftliguppgifterna i form. Möjlighet bör emellertid på sätt

förordat finnas uppgifternasjuklönekommittén lämna ocksåatt
metod.med hjälp ADB eller motsvarande Regerinav annan en

riksförsäkringsverketeller, efter regeringens bemyndigande, ör
få föreskrifter omfattadärför meddela härom. Regleringen bör

också möjlighet föreskriva uppgifterna skall lämnas, iställetatt att
riksförsäkringsverket,för till till försäkringskassan. I tillmotsats

sjuklönekommittén jag uppgifterna inte skall kunnaattanser
direkt till privat uridisk servicebyrâ dyl..lämnas en person e.

anlitasDetta hindrar inte så juridisk myndig-att en an person av
het för optisk läsning.t.ex.

behandling lagförslaget socialförsäkringsutskottetVid sin ansågav
1990/91:SfU 18 rapporteringsskyldigheten enligt propositio-23 atts.

försä administrativt enkel närvarande kan begäras.var somnen
bestämmelserna rehabiliteringsansvar föranledde,De somnya om

lagändring i innebärande det intetidigare datalagennämnts, atten
behövs tillstånd för arbetsgivare inrätta och föralängre att person-

ändamål, innehållerregister för löne- och personaladministrativa som
tid för sjukfrån-sådana uppgifter arbetstagares sjukdomom som avser

varo.

Datainspektionens föreskrifter11.1.3 m.m.

Datainspektionen införde 1979 förenklat förfarande för vissa slagär ett
och personalregister föreskrifter för vissa löne- och personal-löne-av

register, DIFS 1979:2.
Föreskrifterna, i kraft februari 1980, vadträdde den 1 angavsom

Datainspektionen generellt ansåg kunna godtas från integritetssyn-sett
beträffande dessa personregister. och med den generellapunkt I att

tillstándsplikten upphörde den juli 1982 för löne- och personal-1
efterinte innehåller känsliga uppgifter har föreskrifternaregister som

verksamhetdetta datum tillämpats riktlinjer i Datainspektionenssom
föreskrifter föroch allmänna råd. gäller dock fortfarandeDesom som

register inrättades före den julide l 1982.som
registerändamål i föreskrifterna löne- ochSom att ettanges

får administration lönerpersonalregister endast användas för m.m.,av
meddelanden denpersonaladministration, framställning vissa somav

författning, kollektivavtalregisteransvarige skyldig lämna enligtär att
budgetering o.dyl. Iavtal registrerade föreller andra med de samt

inbegrips i dessa registerända-föreskrifterna vadnärmareanges som
mål.

prestationsmätningarföreskrifterna fâr individuellaEnligt inte
föreskrifterna iföretas andra för löneuträkning. Iskäl än angesav

fårpersonuppgifter får innehålla. Registretdetalj vilka slag registretav
värderandeomdöme ellerinte innehålla personuppgift utgör annansom

upplysning.
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Protokoll från förhandling med berörda fackliga organisationer
1976:580 arbetslivetenligt lagen medbestämmande i ansågs iom

förekommande fall enligt föreskrifterna böra bifogas ansökan om
tillstånd gjordes före juliden 1 1982.som

Datainspektionen har i projekt, det s.k. företagshälsovårdsprojek-ett
särskilt personregistreringen företagshälsovården.undersökt inomtet,

Som resultat detta arbete år 1989 informationsskriftett utgavsav en
personregister inom företagshälsovården.om

Datainspektionens på löne- och personalregister har ävensyn
kommit till uttryck i de allmänna råd ADB-säkerhet för person-om
register inspektionen âr 1989. För vanliga löne- ochutsom gav

grundnivån,personalregister inspektionen skyddsåtgärder pâ denanser
fall personal-nivåer, tillfredsställande. För detlägsta etttreav vara

eller värderande upplysningregister innehåller omdöment.ex. annan
framhålls vidareskyddsåtgärderna ligga högre nivå. I rådenbör en

har tillgång till registret bör få tillräcklig utbildningallaatt omsom
skall finnasADB-säkerhet och datalagens innebörd. Det ävenom en

dokumentation och behandlingshistorik loggsystemen,av genom en
visas utfört eller beordrat bearbetning ellerbör det kunna envem som

utnyttjat viss utrustning.somvem
Datainspektionen tagit framprojekt "Projekt arbetslivet" harI ett

integritet vidråd till skydd för arbetstagares personligaallmänna
arbetslivet, vilka inteinrättande och förande sådana personregister iav

har ocksåDatainspektionens tillstånd. för projektetkräver Inom ramen
information vilka reglerDatainspektionen utarbetat skrift med omen

gäller för integritetsskyddet i arbetslivet.som

Datainspektionens praxis11.1.4

Datainspektionen har handlagt antal ärenden under de årenett senaste
hargällt tillstånd för ADB-register anställda. Dessa ärendenöversom

privatolika slag registrering, inom såväl offentligavsett somav
infördel har registrering uppgifterverksamhet. En avsett av en

omplacering rekrytering personregistrering ianställning, eller samt
för intern rekryte-tids- och debiteringssystem. Vissa arbetsgivare har

utbildning, kompetens ochring velat registrera uppgifter anställdasom
uppgifter dearbetsförmåga. Vissa fall har registreringavsett omav

Flerahälsotillstånd, bl.a. uppgifter sjukfrånvaro.anställdas avom
utlämnandesambearbetning ochärendena har tillstånd tillavsett av

Datainspektionen harregisteruppgifter. Endast fåtal klagomål hosett
personalregister.löne- ochrört

varit ingautgångspunkt vid inspektionens bedömning harEn att
anställda sådanaandra uppgifter skall finnas i register ärän somom

har Datainspektio-i det sammanhanget. Som tidigarerelevanta nämnts
föreskrifter för vissabedömning sinariktlinjer vid sin använtnen som

de principerpersonalregister sedan år 1989löne- och ävensamt som
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i Europarådets rekommendation skydd för personuppgifteranges om
används för anställningsändamâl avsnittse 11.2 nedan.som

11.2 Europarådets rekommendation

Europarådet har år 1989 antagit rekommendation, Recommendationen
No. R 89 skydd för personuppgifter används förom som
anställningsändamâl. Sverige har reservation ställt sig bakomutan
rekommendationen. Innehållet i rekommendationen har redovisats i
avsnitt 4.3.

1 1.3 Tidigare utredningsarbete

Bakgrund

De riktlinjer för den framtida datapolitiken har godkäntssom av
riksdagen prop. l984/85z220, FiU l985/86:4, rskr. 89 innebär bl.a.

datateknikens användning skall utformas med full respekt för denatt
enskildes personliga integritet och användningen datateknikatt av
arbetsplatserna inte skall tillåtas bli hot den personligaett mot
integriteten.

I den nämnda propositionen framhölls kontrollen de anställdaatt av
och deras prestationer med datateknikens hjälp kunde hotutgöra ett

den personliga integriteten. Föredraganden anförde i denna delmot
bl.a. följande 26 ff.s.

Sådan kontroll kan exempelvis utföras med hjälp el-stämav
klockor. Om arbetet uppdelat i klart avgränsadeär moment, an
kontroll ske med hjälp olika tidmätnin smetoder. Det ärav
viktigt det rimlig avvägning lan verksamhetensgörsatt en me
berätti ade krav på planerings- och styrningsunderlag och den
enskil arbetstagarens berättigade krav på skydd för sin in-e
tegritet.

För planera produktion och leveranstider bygger industrinatt
datoriserade planeringssystem till vilka den anställde tvingasupp

varje störning får denne kort uppehållgörarapportera att ettsom
i arbetet. Den arbetar vid fårmaskin inte arbetenästautsom en
förrän han har det han eller hon just avslutat.rapporterat av

förUtrymmet den anställdes möjligheter själv lägga sittatt upp
arbete blir mindre friheten för arbetaren minskar.-Pâ arbetsplatser förekommer det också kopplar ihop deatt man
anställdas möjligheter med datakort nyckelatt ett som passera
lästa dörrar med identitetskontroll. Därigenom får ledningenen
möjligheter i detalj kartlägga de anställdas rörelser pâ arbets-att
platsen.

Den här planering och rapporteringssystem sprider sigtypen av
också utanför den industrin. Till och med yrkesgruppertunganu
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förflyttar sig i arbetet, servicemän, montörer, transport-som som
fårarbetare, bärbara terminaler registrerar deras uppehålls-som

arbetsuppdrag, tidsåtgång, avbrott, avbrottsorsakort, etc.
denna användningAven tekniken kan medföra ökadom av

effektivitet, det viktigt inte blunda för de hotär och problematt
denna användning kan innebära det gäller den enskildesnär
integritet.

För kunna de avvägningar lämpliga förordadesgöraatt ettsom var
forsknings- och utvecklingsarbete hur den personliga integritetenom
hotades och kunde skyddas vid användning datateknik på arbets-av
platser.

Regeringens förstatsrådsgrupp datafrågor inrättades år 1986 C
1986:D. förordadeDenna regeringen bl.a. skulle få bättreatt ett
underlag sinaför ställningstaganden kartläggning gjordesattgenom en

dataanvändningen arbetsmarknaden.påav
Frågan de anställdas personliga integritet också itogsom upp en

proposition datapolitik för statsförvaltningen 1987/88:95,prop.om
FiU 25, rskr. 293. Departementschefen påtalade där 14s. att en
ökad dataanvändning kunde leda till ökade möjligheter kontrolleraatt
och övervaka de anställda och kunskaperna detta förhållandeatt om
därför borde förbättras.

Med anledning Landsorganisationen i Sverige i 1988ettav av mars
anordnat seminarium de anställdas personliga integritet i arbetet,om
inkom organisationen med skrivelse tillmånad bl.a.senare samma en
Arbetsmarknadsdepartementet. skrivelsen framfördesl bl.a. detatt
förelåg behov s.k. basskydd enligt följande:ett ettav

Tillgång till dokumentation på arbetsplatsen dataanvänd-om
ning uppgifter knutna enskildatill anställda. Avärav som
dokumentationen skall framgå vilka uppgifter samlas in ochsom
i vilka situationer uppgifterna används.som

2. Lokal förhandling skall genomföras och protokollföras innan
uppgifter får samlas in eller ändringar ske i hur uppgifterna skall
användas.

Förbud använda individuella prestationsmätningar förmot att
beräkning lön.änannat av

Skrivelsen låg till grund för den kartläggning följde ochsom senare
redovisas.som nu

Rapporten Ds 1989:24 Datatekniken personliga in-och den
tegriteten i kartläggning,arbetet en m.m.-

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet tillsatte i oktober 1988 en
arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet, uppgiftmed göraatt

översiktlig kartläggning arbetsgivarnas användning datatek-en av av
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niken för ledning, övervakning och kontroll arbetet och de enskildaav
arbetstagarna, för framför allt underlag för bedöma behovetatt attge

ingående lagstiftningöversyn inom förav en mer av m.m. ramen en
särskild utredning. Arbetsgruppen överlämnade i maj 1989 rapporten
Ds 1989:24 Datatekniken och den personliga integriteten i arbetet -

kartläggning.en
Av framgår arbetsgruppens kartläggning skedderapporten att genom

studier utredningar och skriftligt material, skriftligrapporter, annatav
förfrågan till arbetsmarknadens och studiebesök erfaren-parter samt
hetsutbyte med forskare och Tyngdpunkten i kartläggningenexperter.
låg studiebesök, och arbetsgruppen besökte detaljhandelsföretag,ett

postorderföretag, verkstadsföretag, enhet inom varderaett tre en
och televerket, kommun landsting. Vidare knötposten samt etten

arbetsgruppen till sig referensgrupp bestående företrädare för deen av
centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna vilkengenom
samråd skedde med arbetsmarknadens parter.

sinI konstaterade arbetsgruppen kartläggningen haderapport att
visat det i regel endast i de sedvanliga personaladministrativaatt var
datasystemen registrering uppgifter de enskildasom en av om
arbetstagarna skedde. Arbetsgruppen hade inte kunnat finna änannat

registreringen i de fall hade studerats i princip sådanatt som var som
följde anställningsförhållandet, dvs. anställningsavtalet ochav
lagstadgade skyldigheter för arbetsgivaren. Vidare hade kartläggningen
visat personregistrering sällan tycktes aktuell i planerings- ochatt vara
produktionsstyrningssystemen. Man konstaterade dock upphandlingatt

utrustning och för planering och produktionsstyrningt.ex.av program
många gånger skedde hade klart för sig tekniken ävenutan att attman
kunde användas för kontroll den enskilde arbetstagaren. Arbets-av

erfarenheter arbetsgivaren allt inte utnyttjadeatt trotsgruppens var
dessa möjligheter till integritetskränkande kontroll. Arbetsgruppen
konstaterade datasystemen i sig nödvändiggjorde viss formatt av
kontroll den använde utrustningen behörighetskontroll,av som men

denna kontroll genom s.k. loggning inte normalt syftade tillatt att
kontrollera den anställdes arbetsprestation till för skyddautan attvar
datautrustning, och fråndata obehörigt utnyttjande.t.ex.program
Arbetsgruppen, inte hade erfarit logginformationen föranväntsattsom
otillbörlig granskning användare, ville dock förett systemsav varna
de möjligheter fanns relativt enkelt utföra sådan granskning.attsom en

arbetsgruppensI kartläggning hade formerna för och utövandet av
arbetstagarnas inflytande i frågor data och integritet studerats.om
Enligt arbetsgruppens genomgående intryck denrapporten attvar
tradition och de krav samverkan mellan arbetsgivarna och arbets-

gäller svenskapå arbetsplatser hade förvarit avgörandetagarna som
situationen i Sverige. Man konstaterade också fannsdetatt en
medvetenhet hos många arbetsgivare effektiv användningattom en av
datatekniket: förutsatte den omfattades med förtroende dematt av som
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berördes. Vidare påtalades det synbarligen fanns medveten-att storen
arbetsgivarehet hos och arbetstagare det gällde integritetsriskernanär

samband medi personregistrering, medan däremot insikten hurom
datatekniken kan påverka den enskilde arbetstagarens inflytande över
arbetet, dvs. integritetsfrågorna i vidare bemärkelse, varierade.en

Enligt arbetsgruppens mening innebar reglerna för det arbetsrättsliga
inflytandet ändamålsenlig ordning det gälldenär bevaka deatten
registrerades intresse integritetsskydd i arbetslivet. Gruppen ansågav
dock det kunde fördelaktigt frågan projektorganisationatt attvara om
och former för deltagandet i planeringsarbetet för datasystemnya
uppmärksammades arbetsmarknadens centralt lokalävenparterav om
anpassning kunde medföra fördelar. Man pekade i bl.a. pårapporten
möjligheten fram etiska riktlinjer för personrelaterade datasys-att ta

Arbetsgruppen ansåg också det borde detövervägasatttem. om vore
frammöjligt generella riktlinjer för personregistreringatt ta som var

särskilt anpassade till olika arbetsområden, verksamheter och bran-
riktlinjerscher. Sådana ansåg lämpligen kunna utarbetasman av

datainspektionen i samråd med arbetsmarknadens föreslogManparter.
vidare det i datalagen infördes för den anställde till insyn irättatt en
vilka datasystem och personregister arbetsgivaren har.som

Arbetsgruppens framöverväganden och slutsatser ledde till bedöm-
särskildningen någon utredning inom området data och integritetatt

i arbetslivet inte för närvarande behövdes.
Under remissbehandlingen arbetsgruppens framkomrapport attav

flertalet arbetsgivarorganisationer SACO/SR, Datainspektionen,samt
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöinstitutet i delade destort
synpunkter arbetsgruppen hade lagt fram. SACO/SR ansåg docksom

arbetsgruppen intagit alltför passiv hållning till frågorna deatt en om
anställdas inflytande och lyfte särskilt fram tandläkarnas situation som

exempel där arbetstagarnas inflytande och deltagande vid utbyggan-ett
det datatekniken inte tillräcklig och därför kommit bli hotatt ettav var

integriteten. Landsorganisationen i Sverige inte odelat positivmot var
till ansåg grundlig hela fråganöversynrapporten utan att en av om
integriteten i arbetslivet borde ske. En sådan borde syfta tillöversyn

stärka den enskildes rättigheter enligt datalagen och de fackligaatt ge
organisationerna arbetsrättsligt grundat inflytande utformning och
användande olika integritetskänsliga Landsorganisationensystem.av
i Sverige deansåg riskerna för kränkt integritet fanns vidstörstaatt
datoriserade tidsuppföljningssystem där resultatuppföljning samman-
kopplades med lönesystemet.

Tjänstemännens Centralorganisation ansåg arbetsgruppens kart-att
läggning för begränsad för dedra generella slutsatserattvar som
arbetsgruppen gjort. Organisationen deansåg anställda skulle ha rättatt

helst fá omedelbar tillgång uppgiftertill samtliga signäratt som om
själva kostnad.utan
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sitt yttrandeI Datainspektionen frågan genomföratog attupp om en
personregistreringenöversyn inom arbetslivet inom för in-av ramen

spektionens tillsynsverksamhet.
Datainspektionen har därefter, tidigare redovisats, i särskiltettsom

projekt "Projekt arbetslivet" framtagit allmänna råd till skydd för
arbetstagares personliga integritet vid inrättande och förande sådanaav
personregister i arbetslivet, vilka inte kräver Datainspektionens
tillstånd. Inom för projektet har också Datainspektionenramen
utarbetat särskild skrift med information vilka regler gälleren om som
för integritetsskyddet i samhället.

11.4 Utredningens tidigare ställningstaganden

utgångspunkterAllmänna

Utvecklingen datatekniken har, framgått avsnitt 3.10, gjortav som av
möjligt fördet arbetsgivare på allt sofistikerat samla in,sättatt ett mer

lagra och bearbeta uppgifter de anställda och deras agerande påom
arbetsplatsen. Användningen sådana avancerade datorsystem harav
ökat kraftigt i Sverige under de åren och har därigenomsenaste
kommit medföra ökade risker för otillbörligt intrång i de anställdasatt
integritet. Utvecklingen utomlands, framför allt i USA och Japan,
tyder dessa risker framgent kommer bli påtagliga.änatt att mer
Behovet uppmärksamma och skydd och olika säkerhetsåt-övervägaatt
gärder integritetsintrâng i anställningsförhållanden måste därförmot

stort.anses vara
Samtidigt står det klart den teknologin innebär fördelaratt storanya

för verksamheten inom företag eller, pâ den offentliga sektorn,ett en
myndighet, i form bättre arbetsorganisation ellert.ex. av en en
möjlighet bli med och trista arbetsuppgifter. Denatt monotonaav

fråganavgörande blir därför, också betonas i kommentaren tillsom
Europarådsrekommendationen, hur skall få till stånd rimligman en
avvägning mellan fördelarna med ADB-tekniken och den anställdes
befogade anspråk på inte för otillbörliga intrångutsättas i sinatt
personliga integritet.

Vid bedömningen hur sådan avvägning skall måstegörasav en
särskilt beaktas det samband finnsnära mellan datalagens reglersom

skydd otillbörligt intrång i personlig integritet vidmotom person-
registrering och medbestämmande- och arbetarskyddslagstiftningen.
Parterna arbetsmarknaden kan dessutom, inom för gällanderamen
arbetsrättsliga bestämmelser, kollektivavtal till ståndgenom en
ordning tillgodoser både arbetsgivarens och de anställdas intressensom
i samband med teknik införs på arbetsplatserna. I kommentarenatt ny
till Europarådsrekommendationen i olika sammanhang attanges
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kollektivavtal kan lämpligt reglera frågorde olikasättett attvara som
bli aktuella ADB användskan på arbetsplatserna.när

utgångspunkt de särskildaEn materiella regler kanär attannan som
behövas för personregistrering i anställningsförhållanden bör kunna

förändring förtill kontroll integritetsskyd-systemetanpassas en av av
det, där huvudvikten lagts vid tillsyn.

utformningenTill grund för de materiella bestämmelserna börav
främst ligga Europarådets rekommendation på området. Sverige har

sig rekommendationen principer harställt bakom och dess beaktats när
Datainspektionen utformathar sin praxis på området. Datainspektio-

föreskrifter från år 1979 angående vissa löne- och personal-nens
1979:2 torde också i viss omfattning kunna tjänaregister DIFS som

vid bestämmandet innehållet i deutgångspunkt materiellaen av
reglerna.

registerInrättande av

i anställningsförhållandedet gäller personregistrering måsteDå ett man
början beakta de möjligheter arbetstagarna och derastill somen

inom för lagstiftningenorganisationer har medbe-att ramen om
stämmande och arbetarskydd få information och påverkaom en

arbetsplatsen och arbetsgivarnas utnyttjande olikadatorisering av av
frågan inrättandedvs. också påverkaADB-system, om av person-

register.
del den datorutrustning och de köpsEn stor program som numeraav

företag och förvaltningar har i fall kapacitet ochin många större ettav
behov villanvändningsområde det omedelbara täcka.änstörre man

tekniken ofta möjligheter till individuellinnebär har inbyggdaDet att
utnyttjas. har inrättats föruppföljning inte alltid Registersom som

godtagbart ändamål kan också komma utvecklas och användasvisst att
otillbörligt intrång i personlig integritet uppkommer. Datorise-så, att

förrad in- och utpasseringskontroll kan användas registrering ocht.ex.
anställda sig inom arbetsplatsen i heltuppföljning hur de rör annatav

vad ursprungligensyfte än avsetts.som
planerat datasystems effekter det därförVid bedömningen ärettav

företagsledning berörd personal och dess före-väsentligt såvälatt som
de effekterträdare fâr verkliga möjligheter förstå och värderaatt ur

integritetsskyddsvinkel kan förväntas.som
informations-rekommendation också särskiltEuroparådets ettanger

introduceras ellerkonsultationsförfarande ADB-system skalloch när
känna till följdernaförändras på arbetsplats. De anställda bör atten av

tänkbara hotinföra teknik. bör helt medvetnaDe motvara omny
privacypersonliga integritet eller mänskliga värdighet theirderas or

konsultationsförfarandet till slutsatsenhuman dignity. Om leder att
värdigheten kan påverkas,den personliga integriteten och mänskliga

anställdasskall arbetsgivaren eftersträva och möjligt vinna deom --
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samtycke till åtgärderna. kommentarenI framhålls kollektivavtalatt
kan lämpligt uttryck försätt principen informationett attvara ge om
och konsultation.

Enligt §l1 medbestämmandelagen skall arbetsgivare på eget
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken
han bunden kollektivavtal,är innan han beslutar viktigareav om
förändring sin verksamhet. I 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen stadgasav att
skyddsombud skall delta bl.a. vid planering eller ändradeav nya
lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder. Arbets-
marknadens har också möjlighet träffa olika medbestämman-parter att
de- och utvecklingsavtal kan få betydelse i samband medsom
införandet datorteknik på arbetsplatserna. Som nämntsav ny anses
i Europarådsrekommendationen kollektivavtal lämpligt sättett attvara
reglera hithörande frågor på.

Bestämmelser de anställda goda möjligheter till inflytandesom ger
införande och användningöver datasystem arbetsplatsernapå finnsav

alltså redan i den nuvarande svenska ordningen, därigenomsom upp-
fyller de krav uppställs i Europarådets rekommendation.som

Någon anledning från de utgångspunkter gäller för utred-att, som
ningens arbete, i den svenskaöverväga arbetsrättsliga lagstiftningenatt
införa ytterligare bestämmelser inrättandet datorstyrdarörsom av

sådana finns därför inte enligt utredningens mening.systern som
Utredningen därefterövergår till frågan behovetövervägaatt om av

särskilda materiella bestämmelser vid personregistrering arbets-
livsområdet.

flestaDe arbetsgivare för i dag något slags personaladministrativt
register med vissa uppgifter sina anställda. Ett antal dessastortom av
register, inte flertalet, förs med hjälp ADB.om av

Merparten dessa personaladministrativa register innehåller inteav
sådana uppgifter de anställda registren enligt nuvarande ordningattom
blir tillståndspliktiga, dvs. de mindre integritetskänsligtär slag ochav
bygger bl.a. naturlig anknytning mellan den registeransvarigeen
och den registrerade. I vissa fall kan dock register arbetsgivaresom
inrättar innehålla sådana uppgifter känsligt slag, omdöment.ex.av
eller uppgifter anställds hälsa eller sjukdom, medför iom en attsom
dag tillstånd Datainspektionenäven krävs.av

De känsliga uppgifter oftast förekommer i register översom
anställda uppgifter anställdas hälsotillstånd och omdömenavser om om
anställda, de sistnämnda i form s.k. prestationsmätningar.även av

I Europarådsrekommendationen finns flertal principerett som
särskilt behandlar uppgifter hälsotillstånd. Sådana uppgifter fårom
bl.a. inte samlas in från andra källor från den anställde självän utan
hans uttryckliga och informerade samtycke eller med stöd lag.av
Enligt utredningens mening bör införaöverväga uttryckligaattman
bestämmelser registreringen sådana känsliga uppgifterytterstom av
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direkt i datalagen, i första hand då bestämmelse uttryckligt ochen om
informerat samtycke.

Uppgifter hälsotillstånd skall emellertid kunnanämntsom som
frånsamlas in den anställdeän också i andra fall med stödannan av

lag. I den avslutande sitt arbete kommer utredningenetappen attav
diskutera den avvägning mellan olika intressen nödvändig förärsom

vilka känsliga uppgifteravgöra kan tillåtas registreras,att att utansom
det sker otillbörligt intrång i den enskilde arbetstagarensatt ett

integritet. I fråga uppgifter hälsotillstånd sig allmänt,gör ettom om
övergripande intresse gällande, nämligen kravet på bättremera en

arbetsmiljö och mindre arbetsskador.
Vad därefter gäller registrering omdömen anställda, presta-av om

tionsmätningar finns i rekommendationen uttalandeett attm.m. om
uppgifter anställdas prestationer och potentiella möjligheter skallom
grundas rättvispå och hederlig bedömning och får inte formulerasen

förolämpande Här andra områdensätt. ställs olikaett som
intressen varandra, bl.a. arbetsgivarens krav på effektivmot en
verksamhet, å den sidan, och det angelägna i skydda denattena

Ävenenskildes integritet, å den andra sidan. denna avvägning kommer
utredningen i den sista sitt arbete.att ta etappenupp av

Insamling och lagring uppgifterav

Vid bedömningen vilka uppgifter får samlas in och lagras i ettav som
register anställda haröver utgå från det grundläggandeattman
ändamålet med registret, dvs. det skall olika delaratt ettavse av
anställningsförhâllande. Insamlingen och lagringen fâr därför enbart

sådana uppgifter faller inom för det ändamål för vilketavse som ramen
registret inrättats.

Huvudregeln bör personuppgifterna endast får inhämtasattvara
fråndirekt den enskilde arbetstagaren. Skall uppgifter inhämtas på

bör arbetstagaren hasätt, samtyckt till detta eller åtminstoneannat
informerats i förväg. Ett uppgiftsinhämtande från tredje får vidareman
endast ske det framstår lämpligt eller nödvändigt. 1 frågaom som om
s.k. rekryteringsregister, dvs. register med uppgifter arbets-om en
sökande, bör insamlingen information endast omfatta uppgifterav som
kan nödvändig för bedömningen den sökandes lämplighet föranses av
arbetet.

De utgångspunkter har med denämnts överensstämmersom nu
principer Europarâdsrekommendationen innehåller.som

Utlämnande uppgifterav

utlämnandeEtt uppgifter från arbetsgivare fört register tillettav av en
någon står utanför företaget eller myndigheten aktualiseraretc.som
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särskilt integritetsaspekten. Möjligheterna till utlämnande till tredje
därförbör begränsas så långt möjligt.man som

Enligt Europarådsrekommendationen får personuppgifter lämnas ut
till myndigheter för de skall kunna fullgöra sin myndighetsutövningatt
endast inom för arbetsgivares skyldigheter enligt lag. Vissaramen
myndigheter, skattemyndigheter och försäkringskassor, måste fört.ex.

fullgörakunna sina åligganden erhålla uppgifter arbetstagarna,att om
det skulle innebära integritetsintrång. Det bör emellertidäven ettom

författningsstöd förkrävas arbetsgivaren skall få lämna dessaatt ut
uppgifter till myndigheten den anställdes samtycke.utan

Även i övrigt enligtkan Europarådsrekommendationen utläm-ett
ske finnsnande det stöd i lag.om

detta sammanhang börI beaktas reglerna i 2 kap. tryckfrihetsför-att
ordningen allmänna offentlighethandlingars tillämpliga påäven ärom
ADB-upptagningar. medförDetta myndigheters personregister äratt
tillgängliga för allmänheten i utsträckning handlingarsamma som av

uppgiftertraditionell och den anställdes personliga för-typ att om
hållanden myndigheten förfogar inte rutinmässigt kanöversom
hemlighållas.

Enligt 7 kap. § tredje stycket sekretesslagen11 1980:100 gäller
sekretess för uppgifter idock myndighets personaladministrativa

för uppgift enskildsverksamhet hälsotillstånd och för sådan uppgiftom
enskilds personliga förhållanden hänför sig till ärendeom som om

omplacering pensioneringeller anställd, det kan denantas attav om
enskilde eller någon honom närstående lider uppgiften röjs.ommen

uppgifter offentligaAndra funktionärers personliga förhållanden,om
adresser och telefonnummer till deras bostäder myndig-t.ex. som

heterna har tillgång till i den personaladministrativa verksamheten kan
fall skyddas sekretess.i vissa Om det kan den enskildeantas attav

eller hans närstående riskerar för våld eller allvarligtutsättasatt annat
sådan uppgift röjs, skall denna enligt 7 kap. § fjärde11men om en

stycket sekretesslagen hållas hemlig.
En särskild fråga fackförening bör möjlighet få delär attom en ges
vissa uppgifter sina medlemmar.omav
Enligt Datainspektionens nuvarande föreskrifter vissa löne- ochom

personalregister DIFS 1979:2 får uppgifter lämnas enligt skyldig-ut
grundhet på kollektivavtal till semesterkassa, mätningskontor,t.ex.av

försäkrings-, arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation.
Europarådsrekommendationen förvisst deäven utrymmeger

anställdas företrädare inom för villkoren i kollektivavtalatt ettramen
få vissa uppgifter de anställda utlämnade till sig. Enligt utred-om
ningens mening bör det denna bakgrund möjligt i kollekti-mot attvara
vavtalsform reglera utlämnandet uppgifter.vissa sådana Det börav

endast frågaemellertid sådana uppgifter nödvändigaärvara om som
för den fackliga organisationen skall tillvara anställdaskunna deatt ta

in farintressen such data allow themto toso as are necessary
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the interests of the employees. I kommentaren framhållsrepresent att
utlämnandet uppgifter andra anställda sådana med-än ärav om som
lemmar i den fackliga organisationen endast får ske de lämnat sittom
samtycke till detta.

I andra fall de nämndaän och ytterligare fallettnu som avser
utlämnande för anställningsändamål jfr 8.2.a i Europarâds-art.
rekommendationen bör krävas utlämnande inte får ske inteatt ett om
det föreligger uttryckligt och informerat samtycke från den enskildeett
anställde. informeratMed samtycke den anställde fårattavses
information det tilltänkta utlämnandet och därefter lämnar sittom
samtycke till åtgärden, något också skall ske uttryckligen.som
Huvudregeln vid utlämnande blir alltså, liksom vid insamling av upp-
gifter, det i princip den enskilde disponerarär deöveratt som
personuppgifter honom. finnasDet kan anledningrör inatt tasom
denna princip i datalagen.

Insynsrätt

arbetsplats datoriserasNär det viktigt den anställde får insynär atten
dei personregister arbetsgivaren för med hjälp ADB ochsom av som

innehåller uppgifter honom eller henne. detNär gäller möjlighetenom
påverka inrättandet olika registersystem har det behandlatsatt av ovan.
En central bestämmelse i datalagen stadgandet till insynär rättenom

i personregister. Enligt 10 § datalagen skall den registeransvarige pä
skriftlig begäran den enskilde underrätta denne innehållet iav om
registret, såvitt det gäller honom eller henne. sådantEtt utdrag, s.k.
10 §-utdrag, har den enskilde kostnadsfritt få gångrätt år.att en per

Rätten till denna insyn förutsätter emellertid, för den skall kunnaatt
utnyttjas på det möjligt för den anställde skaffarätt sätt, är sigatt att

somkunskap vilka personregister och datasystem arbetsgivarenom
har. För förbättra den anställdes möjligheter härtill bör därför iatt
datalagen eller i datainspektionens föreskrifter in bestämmelsetas en

arbetstagaren erhålla upplysning vilkarätt datasystemattsom ger om
och personregister arbetsgivaren har. En sådan insynsrätt för densom
anställde har också föreslagits i Ds 1989:24 och står väl irapporten
överensstämmelse med Europarådets rekommendation skydd förom
personuppgifter används för anställningsändamål.som

11.5 Remissutfallet

remissinstansIngen kritisk utredningensär allmänna övervägandenmot
beträffande behandling personuppgifter i anställningsförhållande. Deav
remissinstanser uttryckligen ansluter sig till utredningenssom
överväganden Kammarrätten i Göteborg, Universitets- ochär hög-
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Landstingsförbundet, Akademikersskoleämbetet, Sveriges Centralorga-
nisation och Sveriges Universitetslärarförbund. Landsorganisationen

Datainspektionen framhåller behoveti Sverige och äratt stort att
och vilka skyddsregler bör gälla in-uppmärksamma överväga motsom

tegritetsintráng på området.
Datainspektionen och Arbetsmil-Liksom utredningen bedömer

anledning inte finns föreslå några ändringar i denjofonden att att
lagstiftningen arbetsmiljöområdet.arbetsrättsliga lagstiftningen eller på

Arbetarskyddsverket pekar det med anledning denatt av nya
kan bli nöd-lagstiftningen arbetsgivares rehabiliteringsansvarom

föraför med arbetstagare registervändigt arbetsgivare många att egna
beträffandeintegritetskänsligt innehåll och det dennamed typatt av

informerat samtycke.personregister kan föreligga problem med
framhåller kontinuerligt kunnaArbetsmiljofonden behovetatt attav

anställda och spegla dettafölja hälsotillståndet hos olika kategorierupp
oavvisligt krav i folkhälsoarbetet ochi offentlig statistik utgör attett

sig angelägna oberoenderegistreringsmöjligheter kan visalångtgående
anställdas inställning.deav

Industriförbund och Svenskautredningen Sverigeslikhet medI anser
Riks-instämmande FöretagarnasArbetsgivareföreningen med av

materiella bestämmelserna påutgångspunkten för deorganisation att
remissinstan-Europarådsrekommendationen. Dessaområdet måste itas

föreskrifterDatainspektionenssammanhanget också påpekar iser
1979:2.och personalregister DIFSrörande löne-

försiktighet måsteCentralorganisationTjänstemännens att storanser
kontrollera ochADB-teknik för planera,iakttas vid användning attav

organisationens uppfattning kan detarbetsprocessen. Enligtfölja upp
normalfallet bör användasifrågasättas personregistrering it.o.m. om

den också utgår ifrånför syfte. Organisationen framhållerdetta attatt
för prestationsmätningregister kan komma inrättasalla att avrensom

registrering omdöme anställda kommeranställda eller för attomav
anmälningsplikten.omfattas den föreslagnaav

arbetslivet uttalarinrättande personregister idet gällerNär av
RagnemalmRiksdagens ombudsmän justitieombudmannen Hans att

tveksam tillgrundläggande inställninghan i enlighet med sin är
få personal-förslag arbetsgivare skall inrättautredningens ävenatt

känsliga uppgifterfrån integritetsskyddssynpunkt mycketregister med
sjukdomuppgifter hälsa ochvärderande omdömen ocht.ex. om --

krav på tillstånd.utan
bedömninginstämmer i utredningensDatainspektionen att ut-

förutsättningarna för registre-i datalagentryckliga bestämmelser om
sådanahälsotillstånd bör ochuppgifterring övervägas attomav

Europarådsrekommendatio-utformas harmoni medbestämmelser bör i
torde enligt Datainspektionenförslaget till EG-direktiv. Detochnen

enskilde blirsamtycke från denkomma innebära krav påatt att ett en
hälsouppgifter krävsför registreringutgångspunkt och detatt annan av
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lagstöd. Svenska kommunförbundet förklarar också uttryckligen att
förbundet inte har någon erinran utredningens förslag registre-mot att
ringen anställdas hälsa eller sjukdom bör regleras direkt i datalagen.av

Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivarföreningen med in-
stämmande Företagarnas Riksorganisation erinrar deav att storaom
problem förekommer inom arbetslivet till del föranledsstorsom av
statsmakternas beslut och myndigheternas ADB-användning och deatt
krav dessa ställer på arbetsgivarna ibland leder till integritetsintrång.

Lunds universitets juridiska fakultetsstyrelses forskningsnämnd
nämnden delar utredningens uppfattning utgångspunktenattuppger att

för regleringen bör informerat samtycke krävs vid registrering.attvara
Sveriges psykolog/förbund vid registrering uppgifterattanser av om
anställds hälsa eller sjukdom samtycke alltid skall inhämtas frånetten

den anställde och registrering inte får ske sådant samtycke.att utan
Förbundet registreringäven subjektiva omdömen ellerattanser av
prestationsmätningar inte i något fall bör komma fråga.i

När det gäller utlämnande uppgifter från personregister delarettav
Svenska kommunförbundet uppfattningen utlämnande röratt som
organisationsmedlemmarna bör kunna ske till facklig organisation
under förutsättning uppgifterna nödvändiga förär organisatio-att att

skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen och med-nerna att
givande från medlemmen givits. Denna fråga enligt förbundetär av
den karaktären den inte kan regleras i kollektivavtal kräveratt utan
lagstöd.

Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen med
instämmande Företagarnas Riksorganisation delar utredningensav
mening i fråga utlämnande uppgifter liksom vid insam-att om av -
lingen uppgifter huvudregeln bör " det i princip denärattav vara-
enskilde disponerar de personuppgifteröver honom ellerrörsom som
henne".

Sveriges Psykologförbund utlämnande uppgifter tillattanser av
facklig organisation organisationensrör medlemmar skall kunnasom
ske medlemmarnas medgivande vad gäller uppgifter lön,utan som
anställning, placering och tjänstgöringsgrad. Däremot skall enligt
förbundet inte känsliga uppgifter, uppgifter medlemmarnast.ex. om
hälsa eller sjukdom, kunna lämnas den berörda medlemmensut utan
godkännande.

Flera remissinstanser uttalar de inte har erinrannågonatt attmot
införsregler i datalagen i fråga arbetstagares erhållarätt attom

upplysning arbetsgivarens register. Några remissinstanser ifrågasät-om
dock inte sådan upplysningsrätt bör åläggas registeransvarigater om en

generellt utanför arbetslivet. Uänstemännensäven Centralorganisation
föreslår regel införs i datalagen den lokala fackligaatt en som ger
organisationen på begäran få informationrätt vilka ADB--att om
register arbetsgivaren har ändamålen med dessa.samtsom
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Några remissinstanser betonar vikten de grundläggandeattav
får precision ochreglerna arbetslivsomrädet godtagbar deatt tasen

in i datalagen.

överväganden11.6

Inledning

beröra vissa skillnader finnsUtredningen vill till början något somen
Europarådsrekommendationen och förslaget till EG-direktivmellan när

personuppgifter för anställningsändamål.behandlingendet gäller av
artikel 4.1 bör personuppgifter i principEnligt rekommendationen

från huvud-från den enskilde själv. Undantag kanhämtas in göras
lämpligtenskilde skall informeras det kanregeln den när attvaramen

anställningsförhållnandet. Enligt direktivför-källor utanförkonsultera
enskilde samtyckerfår personuppgifter behandlas bl.a denslaget om

fullgörabehandlingen nödvändig förtill behandlingen eller är attom
anställningsförhâllandemed den enskilde 7 och b. Ettavtal art.ett a

mellan arbetsgivare och arbetstagare.innefattar givetvis avtalett
regleringenkänsliga personuppgifterSåvitt gäller behandling ärav

direktivförslaget.rekommendationen och iprincip densamma ii
dekänsliga uppgifter fâr behandlas baraUtgångspunkten är att om

samtycke till behandlingen.lämnat informeratberörda enskilda har ett
ellerreglering i lagfår baraUndantag göras annanmen genom en

författning.
fråga behandling andrasagda innebär det i änDet att avomnu

mellan Europarâds-uppgifter finnas viss skillnadkänsliga synes en
skallförslaget till EG-direktiv. Skillnadernarekommendationen och

Även rekommendationen det ju,emellertid inte överdrivas. enligt är
anställningsförhállandet förutanförhar framgått, möjligt gå attattsom

systematiken iUtredningen valt följain information. harhämta att
följande gäller alltså baradirektivförslaget. Diskussionen i det

anställningsändamål behandlamöjligheter förarbetsgivarens att
uppgifterBehandlingen icke känsligakänsliga personuppgifter. av

iför personuppgiftsbehandling ll §följer de allmänna reglerna
förslaget datalag.till

Informerat samtycke m.m.

slagit fast det inteutredningensina tidigare ställningstaganden harI att
för utredningensgällerfinns anledning från de utgångspunkteratt, som
införa ytterliga-lagstiftningeni den arbetsrättsligaarbete, överväga att

personuppgifter. Underbestämmelser behandlingrör avre som
dennaändringar iremissbehandlingen har inte heller framförts krav
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lagstiftning. Tvärtom har uttalats bl.a. Arbetsmiljöfonden detav att
inte finns anledning till några ändringar. Den arbetsgrupp tillsattessom
inom Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift göra översiktligatt en
kartläggning arbetsgivarnas användning har för övrigt i sinav rapport
Ds 1989:24 också uttalat reglerna för det arbetsrättsliga in-att
flytandet innebär ändamålsenlig ordning det gällernär bevaka deen att
enskildas intresse integritetsskydd i datalagens mening. Motav
bakgrund härav vidhåller utredningen sin tidigare ståndpunkt. Den
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare bör ske vid ettsom
införande datorteknik får ske inom för bl.a. bestämmel-av ny ramen

i medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Kollektivavtal kanserna
därvid lämpligt sätt regleranärmare förhållandena.ett attvara

I enlighet med sitt tidigare ställningstagande, bakom vilket en
entydig remissopinion står, utredningen given huvudregelattanser en
i datalag skall arbetsgivare endast får behandlaen ny attvara en
personuppgifter för anställningsändamål berörda arbetstagare harom
lämnat informerat samtycke till behandlingen.ett Begreppet an-
ställningsändamál förhållandet mellan arbetsgivare och arbets-avser

eller arbetssökande. Med informerattagare samtycke förstås att
arbetstagaren förvägi fått del tillgänglig information bl.a.av om
behandlingens ändamål och vilka personuppgifter eller slag av
personuppgifter det gäller och därefter frivilligt lämnar begärda
uppgifter eller medger de inhämtas från någon källa.att annan

l principen informerat samtycke inbegrips krav på både informa-om
tion och samtycke. Det därför viktigtär vid utformningen av en ny
datalag hålla i dessa begrepp.sär I 16 förslaget§ tillatt datalag finns
därför särskild bestämmelse vilken information skallen om som ges
innan samtycke lämnas.

En fråga uppkommer samtyckeär skall kunna lämnassom om
företrädare för facklig organisation arbetstagaregenom en en som en

anslutenär till. Denna form samtycke svår förenaär med kravenattav
i förslaget till EG-direktiv, för såvitt inte ombudets behörighet framgår

lag eller avtal. Några sådana lagbestâmmelser finns för närvarandeav
inte förutom de allmänna familjerättsliga bestämmelserna ställföret-om
rädare förmyndare, god och förvaltare. Som utredningen ocksåman
funnit vid sina överväganden angående behandling uppgifter förav
forsknings- eller statistikändamål det däremotär inte lämpligt att
generellt lagfästa förrätt organisation i fråga personligten atten om
integritetsskydd företräda enskilda. Det dock arbetstagareår obetaget

avtal, exempelvis i särskild klausulatt igenom ett annaten an-
ställningsavtal kollektivavtal,än överlåta till samtycke tillrätten annan.

Även huvudregeln skall arbetsgivare endast fårattom vara en
behandla personuppgifter för anställningsändamål med stöd av
informerat samtycke från berörda arbetstagare bör emellertid mot-
bakgrund bl.a. de skyldigheter statsmakterna ålagt arbetsgivare ochav
det samhällsintresse ligger i väl fungerande arbetsliv vissaettsom -
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Till grund för utformningen deundantag från huvudregeln.göras av
från samtycke börmateriella bestämmelserna undantag kravet påom

Europarádetsutredningens tidigare ställningstagande liggaenligt
heller ifrågasattrekommendation området. remissinstans harpå Ingen

denna ståndpunkt.
personuppgifter enligt § förslaget till datalagkänsliga 20Den typ av

uppgifterfrån informerat samtycke bör gällaundantagen är omsom
omdöme ellerhälsotillstånd uppgiftersjukdom eller utgörsamt som

eller skall läggasvärderande upplysning den enskildeom somannan
denvärderande upplysningtill grund för omdöme ellerett omannan

uppgifter behandlasenskilde. Det i principär typ av somsamma
andra känsligaEuroparådets rekommendation. Någrasärskilt i

behandlingbli aktuella förpersonuppgifter torde knappast av en
arbetsgivare för anställningsändamâl.

frånbörföljande fyra rubriker undantagUnder görastas upp som
behandling för anställnings-informerat samtycke vidprincipen om

Undanta-uppgifterden känsligaändamål nämnts.typ nysssomav av
bör föras in irekommendation ochansluter sig till Europarådetsgen

iavsikten intedatalag. bör understrykas ärförslaget till Det attatt
fåskall havilka fall arbetsgivaredatalagen reglera i rätt att ut

arbets-gäller såledesarbetstagare. Vad sakeninformation är omom
skall få behandlasamtyckeha fått den enskildesgivaren attutan

i datalagenpersonuppgifter han andra grunder än som angessom
till.har fått tillgång

lämplighet föruppgifternasamtyckeUndantag från kravet pá rörom
förfarande föruppgifterna behövs ibehandlingenarbetet och av

sådant förfarande.normalt förekommer ianställning och

Även anställdefrån denpersonuppgifter bör inhämtasi princip allaom
samtycke behövaarbetsgivarearbetssökanden själv kaneller utanen

behövsför visst arbeteuppgifter lämplighetbehandla rör samtettsom
sådant för-normalt förekommer iför anställning ochi förfarande
till datalag.därför in i förslagetbestämmelse börfarande. En sådan tas

arbete.för visstlämplighetenUppgifterna skall till början röra etten
förevarandekomma berörasuppgifter kanDen atttyp avsomav

Oftastutbildning.och ärsådana kompetensundantag är rör t.ex.som
referenter,från olikabehandling omdömendet fråga t.ex.avom

harhälsouppgifterbehandlingchefer. ocksåtidigare Men somav
komma i fråga.för arbete kanför lämpligheten visstbetydelse

behandlas sådanafâanställningsförfarandet endastiVidare bör
arbetssökandesbedöma dennödvändiga föruppgifter är attsom

principenmed den allmännalämplighet. Detta stämmer överens att
fârvisst ändamålförpersonuppgifter behövsendast sådana ettsom

Anställningens måsteförslaget till datalag.behandlas 13 § ise art
bedömningen kanförbredare underlagbeaktas. Ett betydligtgivetvis
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behövas det sigrör anställning för specialistbefattningom om änen
det gäller traditionellt arbete.ettom mera

Ytterligare förutsättning bör behandling personuppgif-en attvara av
normalt förekommer iterna sådant anställningsförfarandeett detsom

fråganär Denna behandling sikte på användningenom. bl.a.tar av
olika slags Endast sådanatest. kan godtagbaratest påsom anses
arbetsmarknaden för och normalt förekommer vid den aktuella typen

anställning får den enskildes samtycke företasutanav auto-genom
matisk databehandling.

Den föreslagna regleringen gäller bara anställningsförhållanden.
Ärenden befordran inom företag eller myndighetom ett omfattasen
alltså inte.

offentligaFör arbetsgivare finns inte någon grund reglernaänannan
i 2 kap. tryckfrihetsförordningen allmänna handlingars offentlighetom
för lämna uppgifter kanatt kommaut behandlas med stödsom att av
förevarande undantag. Sekretesslagen innehåller emellertid bestämmel-

starkt begränsar offentligaäven arbetsgivares möjligheterser som att
lämna uppgifter från sådana datasamlingarut i fråga.är Försom nu
privata arbetsgivare torde tystnadsplikten enligt 46 § bli tillämplig.

Eftersom personuppgifter arbetssökanderör inte behövs för sittsom
ändamål sedan ansökan anställning har avslagits, bören om en
uttrycklig bestämmelse gallring föras in i förslaget till datalag förom
denna situation. Kan den arbetssökande komma i fråga för annan
anställning hos arbetsgivaren bör emellertid framgå gallring får skeatt
vid tidpunkt, den arbetssökande lämnar sittsenare samtycke påom
visst sätt.

Undantag från kravet på samtycke uppgifterna den anställdesrörom
sjukdom eller hälsotillstånd och behandlingen uppgifterna behövsav
inom företagshälsovården eller i övrigt för sådan rehabiliteringsverk-
samhet föreskrivs i lag.som

Som framgått styrdes företagshälsovårdens verksamhet främstovan
de avtal träffats mellan arbetsmarknadensgenom I avtalensom parter.
riktlinjer för företagshälsovårdens organisation och arbetsupp-angavs

gifter. Huvudavtalet har upphört gälla.attnumera
I företag,större landsting kommuneroch finns i regel "inbyggd"

företagshälsovård. Små och medelstora företag har slutit sig samman
och bildat företagshälsovårdscentraler. Oftast bildar intressenterna en
ekonomisk förening eller stiftelse direkt eller via aktiebolagsom ett
driver centralen.

I kap.3 2 § arbetsmiljölagen arbetsgivare skall föranstaltaattanges
företagshälsovård i den omfattning verksamheten kräver,om om

arbetsförhållandena påkallar detta. Med stöd bestämmelsen kanav
vidare yrkesinspektionen i enskilda fall förelägga arbetsgivare atten
ansluta sina anställda till företagshälsovård. Bidragssystemet för
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förebyggandetillstimuleratill syfteföretagshälsovården hade att
och medelstorasmåanslutningenoch förbättraarbetsmiljöarbete av

företagshälsovården.företag till
rehabiliteringarbetsmiljö och1990/9l:l40propositionenl om

för framgångs-betydelseavgörandeföretagshälsovårdensbetonades ett
ocksåbetonadesriksdagsbehandlingenVidrehabiliteringsarbete.rikt

fortsätter.företagshälsovårdenutbyggnadenviktiga idet att av
allmäntföretagshälsovården harsagda framgårdet ett stortAv att

företagshälsovården skallbakgrund bör,härav ävenintresse. Mot om
arbetsgivaremöjlighet förfinnasfrivillig grund,ske att utanen

uppgifternapersonuppgifter röranställda behandlafrånsamtycke om
behandlingenhälsotillstånd ochelleranställdes sjukdomden av

förföretagshälsovården. Deninomuppgifterna behövs yttre ramen
skall kunnaarbetsgivarenförkrävsalltså vadbehandlingen är attsom

kräver. Iverksamhetenföretagshälsovårdföranstalta den somom
reglerar arbets-bestämmelsen inteframhållasbörsammanhanget att

anställdehälsouppgifter från denfå tilltillgångmöjlighetgivarens att
databehandla demöjlighetenenbarthållfråneller attutanannat

till.har fått tillgånggrundeneller andradenuppgifter han på enasom
arbets-januari 1992från den lredovisatsföregående hardetI att

harsjukdomarbetstagaresmedi sambandskyldighetergivarnas
utvidgats.

införts reglerharförsäkringallmäni lagenändringGenom omen
ekonomiskochrehabiliteringarbetslivsinriktadför omansvarom

skallbestämmelsernaEnligt derehabilitering.vid sådanersättning nya
utredsrehabiliteringsâtgärder närför behovetarbetsgivaren att avsvara

från arbetet längrehar varit bortasjukdompå grundden anställde av
sjukfallkortahaft upprepadeanställdedenveckor i följd,fyra närän

rehabiliteringsutred-sådansjälv begär det. Enanställdeeller dennär
skallUtredningenanställde.med denske i samrådning skall ge-

bestämd tid.inom vissförsäkringskassantillställasnomföras och
rehabilite-arbetsinriktadeför sådanavidareArbetsgivaren attsvarar

anslutning tilleller igenomföras inomvidtas kanringsåtgärder som
verksamheten.den egna

försäkring uttaladeallmäni lagentill ändringenförarbetenaI om
sjukfrånvaron,orsaken tillinformationbl.a.departementschefen att om

till enbartfå tillgångarbetsgivaren kunnabordesjukdomsdiagnos,t.ex.
sådantutgick frånhonsamtycke ochförsäkradesmed den ettattatt

försäkrade.denlämnasnormala fall kommersamtycke i att av
för arbetsgivarenföreslåbereddDepartementschefen inte rättatt envar

finns isjukdomanställdesdenuppgiftertill detillgång somatt om
försäkringskassan.tilllämnaförsäkrade skalldendet läkarintyg som

vidarearbetsgivarenhararbetsmiljölagenändringar iEnligt en
arbetsmiljön,kontrolleraleda ochsystematiskt planera,skyldighet att

följabehövs föråtgärderoch vidta dearbetsskador attutreda somatt
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dessa och handlingsplaner för de åtgärder inte kanupprättaattupp som
vidtas genast.

framgårdet sagda arbetsgivares lagstadgade rehabiliteringsan-Av att
företagshälsovårdenpå motsvarande det gäller harsätt när ettsvar som

allmänt intresse. förslaget till datalag bör därför föras inI ettstort
från föreslåsmotsvarande undantag kravet på samtycke detsom som

Ävenföretagshälsovården.beträffande arbetsgivareom en som
bör få orsaken tillframgått enbart kunna tillgång till information om

sjukfrånvaro, sjukdomsdiagnos, med den anställdes samtycke, bört.ex.
förinte beroende den anställdes medverkan kunnahan attvara av

databehandla dessa uppgifter behandlingen behövs för han skallattom
till sitt rehabiliteringsansvar. Vidare torde detkunna leva upp

omfattande rehabiliteringsansvar ålagts arbetsgivare innebära attsom
arbetsgivare den anställdes samtycke har behoväven utan attav
behandla andra uppgifter den anställdes hälsotillstånd änrörsom
uppgift orsaken till sjukfrånvaro. bedöma behovetFör attom av

sjukskrivningsmönsterrehabiliteringsinsatser torde uppgiftert.ex. om
Förekomsten psykosomatiska reaktioner olikabehöva behandlas. av av

koppling till sjukfrånvaro kan det också finnas anledningslag harsom
notera.att

framhållas det föreslagna undantaget från kravet påDet bör att nu
omfattning.samtycke tänkt behöva tillämpas i mycket ringa Somär att

förarbetena till de lagändringar arbetsgivaresframhålls i rörsom
bör rehabiliteringsverksamheten bedrivas irehabiliteringsansvar

med den anställde, eftersom detmycket samrådnära är en genom-
förerfarenhet individens intresse och medverkan behövsgående att att

finns anledningrehabilitering skall lyckas. Det knappast någon troen
anställda skulle använder förde sig arbetsgivaren ADBmotsättaatt att

ekonomiskt och rationellt administrationenpå skötasättatt ett av
rehabiliteringsverksamheten.

Avslutningsvis bör pekas föreslagna undantagen underpå deatt
rekommendationförevarande rubrik ligger i linje med Europarådets på

medicinskaområdet. rekommendationen framgår nämligenAv att
får behandlasuppgifter med stöd lag eller författning ävenav annan

anställdes uttryckliga och informerade samtycke.denutan

från kravet samtycke uppgifterna den anställdesUndantag på rörom
uppgifterna oundgängligen ocharbetsinsatser och behandlingen av

ersättning eller föruteslutande behövs för beräkning lön ellerav annan
ellerkontroll, uppföljning eller utveckling arbetsgivarens produkterav

tjänster.

3.10 arbetsgivareFör beräkning lön har framgått avsnittav som av
innefattandeolika såsom personaladministrativa systernsystem

flextidssystem. Bådedatasamlingar för bl.a. löneberäkningar och
i ökadtillverkningsindustrin och tjänsteproduktionen har också
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utsträckning börjat införa för materialhantering, planeringatt system
och produktionskontroll. Det finns i dag tekniska förutsättningar att
behandla mängder information de olika delarnastora arbetspro-om av

och därmed också uppgifter de enskilda arbetstagarna.cessen om
Datasamlingar kan användas på sådantLex. sättett att samman-
ställningar avseende individuell utdebiteringsgrad eller beläggningsgrad
avspeglar individuella arbetsprestationer.

Datainspektionen har i föreskrifter förbjudit sammanställningaratt
beträffande individuell utdebiteringsgrad eller beläggningsfördelning,
dvs. fördelningen mellan debiterbar respektive inte debiterbar
arbetstid, utnyttjas för individuella prestationsmätningar. Datainspektio-

har vidare inte det godtagbart uppgifter har samlatsansettnen att som
in för tidsplanering produktionen eller för kvalitetbedömningav av
telefonintervjuer används vid löneförhandlingar. Samma gällersynsätt

uppgifternär har samlats in för kontroll in- och utpasseringsom av
och behörighetskontroll används i sammanhang där deänannat
naturligen hör hemma. Enligt Datainspektionens praxis beträffande
tillstándsfria register det således inteär godtagbart individuellamätaatt
prestationer för räknaän lön ackordslön.t.ex. Order-,annat att ut
lager- eller faktureringsregister, där varje order eller åtgärd noteras
med signatur, får därför inte användas för kontrollera arbets-en att

effektivitet eller prestation. För kunnatagarnas åstadkommaatt en
effektiv produktion krävs emellertid ofta behandling uppgifteren av

hur många arbetsmoment arbetstagare utför tidsenhet.om en per
Ändamålet alltså effektiviseraär produktionen, behandlingenatt men

det också möjligtgör arbetstagarnasmäta prestation. En sådanatt
utvidgning kräver enligt gällande praxis Datainspektionens tillstånd.
Uppgifterna Datainspektionens praxis har hämtats från inspektio-om

skrift Personregister i arbetslivet.nens
Enligt Europarådsrekommendationen skall behandling av personupp-

gifter omdömen anställdas prestationer och potentiellasom avser om
möjligheter arbetsplatsen grundas rättvis och hederligen
bedömning och får inte formulerade på förolämpande sätt.ettvara

I enlighet med de möjligheter Datainspektionens praxis medgersom
i dag bör enligt utredningens mening undantag från kravetett
samtycke föras i datalagen innebär arbetsgivare får behandlaattsom
uppgifter uppgifterna denrör anställdes arbetsinsatser ochom
behandlingen uppgifterna oundgängligen och uteslutande behövs förav
beräkning lön eller ersättning eller för kontroll, uppföljningav annan
eller utveckling arbetsgivarens produkter eller tjänster. I kravet påav
"oundgängligen behövs" ligger arbetsgivaren inte får behandlaatt
uppgifter på individnivå det tillräckligtär med behandling påom en

Ävenarbetslagsnivå. i övrigt skall arbetsgivaren i första hand söka
tillgodose de angivna syftena med andra lösningar behandlingän av
uppgifter individuella prestationer. formuleringenAv framgårom
också uttryckligen syftet med behandlingen skall hänföraatt sig till
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löneberäkning Behandlingen får alltså inte syfta tillm.m. Lex. en
kontroll de enskilda arbetstagarna.av

I detta sammanhang skall påpekas personuppgifter skall gallrasatt
då uppgifterna inte längre behövs med hänsyn till de ändamål för vilka

Ändamåletde behandlas l9§ första stycket förslaget till datalag.
såledesutgör utgångspunkten för bedömningen uppgifternär skallav

bevaras eller gallras. lntegritetsintressen talar generellt för uppgifteratt
bör gallras så möjligt. Vissa personuppgifter blirsnart typersom av
snabbt inaktuella och den anställde har alltid bli bedömd utifrånrätt att

fullständigaså och aktuella uppgifter möjligt. Vad gällersagtssom nu
i hög grad uppgifter behandlas med stöd förevarande förslagsom av
till undantagsbestämmelse.

Undantag från kravet på samtycke behandlingen behövs för attom
fullgöra åligganden följer lag eller författning.som av annan

Arbetsgivare, inom såväl offentlig privat sektor, enligtär ettsom
flertal författningar skyldiga lämna uppgifter sina anställdaatt ut om

olikatill myndigheter Arbetsgivare inom den offentliga sektornm.m.
kan vidare skyldiga lämna uppgifter enligt 2 kap. tryck-att utvara
frihetsförordningen allmänna handlingars offentlighet.om

Enligt Europarâdsrekommendationen får personuppgifter lämnas ut
till myndigheter för de skall kunna fullgöra sin myndighetsutövningatt
endast inom för arbetsgivares skyldigheter enligt lag ellerramen annan

Ävenförfattning. i övrigt kan enligt rekommendationen utlämnandeett
ske det finns stöd i lag eller författning.om annan

förslagetI till datalag bör föras in uttrycklig bestämmelse atten om
arbetsgivare samtycke får behandlaäven de berörda känsligautan nu
uppgifterna, behandlingen behövs för fullgöra åliggandenattom som
följer lag eller författning. En motsvarande bestämmelse förav annan
andra, icke känsliga uppgifter finns i § första förslagetll stycket 3 till
datalag.

Information till de anställda m.m.

de fallI undantag kan från kravetgöras på samtycke bör enligtsom
utredningens mening krävas uppgifterna inte får behandlas förränatt
den anställde eller arbetssökande informerats. En bestämmelse av
förevarande slag bör därför in i förslaget till datalag. Bestämmelsentas
bör dock inte omfatta fallsådana då behandlingen behövs för att
fullgöra åligganden följer lag eller författning. Genomsom av annan
informationen de berörda möjlighet få vetskap behandlingenattges om
och kan därigenom utnyttja sin till insyn 25§ förslageträtt till
datalag. Den föreslagna ordningen med vadstämmer överensnu som
gäller enligt Europarådsrekommendationen.
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En motsvarande informationsskyldighet bör i princip föreligga i
förhållande till den enskildes fackliga företrädare. En sådan under-
rättelseskyldighet får ligga inom för vad vederta-äranses ramen som

den svenska arbetsmarknaden.på I olika sammanhang har ocksåget
uttalanden gjorts innebörd kollektivavtal skall kunna användasattav
för uppfylla EES-krav gäller arbetsmarknaden. EES-utskottetatt som
underströk i sitt betänkande 1992/93:EU1, Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet Sveriges gehörmåste vinna försträvanatt attvara
principen svenska kollektivavtal skall, så lämpligt och i linjenär äratt
med vår arbetsrättsliga tradition, kunna användas för uppfyllaatt

ikraven EES-regler berör arbetsmarknaden. I denna ingårsträvansom
enligt utskottet säkerställa enskildas rättsställning på sättatt samma

skett i den svenska arbetsrätten. l tilläggsdirektiv Dir. 1992: 109som
till 1992 års arbetsrättskommitté 1991 :05 beslutadeA regeringen att

sittkommittén i arbete skulle utgå från kollektivavtal iävenatt
framtiden kommer spela betydelsefull roll för regleraatt atten
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Mot denna bakgrund
borde kommittén, enligt tilläggsdirektiven, också frånutgå deatt
kollektivavtalsbärande fortsättningsvis måste tillerkännasävenparterna
särskilda rättigheter och skyldigheter.

I sina tidigare ställningstaganden har utredningen ansett att en
bestämmelse borde föras in i datalagen arbetstagaren rätt attsom gav
erhålla upplysning vilka datasystem och datasamlingarom som
arbetsgivaren har. Genom den bestämmelse föreslås finnssom nu
enligt utredning inget behov sådan bestämmelse.av en

Förslaget till EG-direktiv

det föregående har utredningen föreslagit vissa frånI undantagatt
kravet på samtycke skall in i den datalagen det gällernärtas nya
behandling känsliga personuppgifter för anställningsändamål.av
Undantagen ligger inom den Europarådsrekommendationenram som
anger.

frågaEn uppkommer hur dessa undantagsbestämmelserärsom
förhåller sig till förslaget till EG-direktiv. direktivförslagetEnligt är

behandling personuppgifter laglig bara den sker i över-en av om
ensstämmelse med de grundläggande reglerna för behandling av
personuppgifter finns i kapitel 5 första stycket. Vadart.som
medlemsstaterna får inom för bestämmelserna i kapitel Il,göra, ramen

precist de omständigheter under vilka behandlingär att mera ange av
personuppgifter får ske framhålls5 andra stycket. l kommentarenart.

försådana preciseringar alltid ske inom bestämmelser-måsteatt ramen
i kapitel och de inte får hindra det fria flödet informationattna av

inom EG-området.
förbjuda be-Enligt huvudregeln i artikel 8 skall medlemsstaterna

fårhandling känsliga uppgifter. Medlemsstaterna dock tillåta sådanav
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viktiga allmännasamtycke lämnas,förutombehandling närom,
författningreglering i lag ellerhärförtalarintressen annangenom en

uppgifterskall vilka slagsådan reglering8 3.. Enart. somavange
fåruppgifter fâr lämnas ochtill sådanabehandlas,får ut vem somvem

säkerhetsbestämmel-innehålla lämpligapersondataansvarig samtvara
fungerande arbetsliv i sigmening välutredningensEnligt är ettettser.

statsmakterna âlagdaUppfyllandet deintresse.viktigt allmänt av av
allmänt intresse.har givetvis direktför arbetsgivareskyldigheterna ett

lagregleradeförslag tillframgår utredningenssagdadetAv att
gäller behandlingsamtycke, detinformeratfrån kravet på närundantag

ligga inomanställningsändamål, tordepersonuppgifter förkänsligaav
utlämnandeEG-direktiv. I frågatillför förslaget avomramen

bestämmelsenoffentlighetsprincipen torde dockmed stöduppgifter av
direktivförslaget.förmening falla inomi formell§ 4 barai 33 ramen

däroch vadhänvisas till avsnitt 5.4 sägsdel kandennaI omsom
förslaget tillstycket 3och § förstadirektivförslaget llartikel i7.c

uppgifterkänsligabehandling32 35 §§Regleringen idatalag. avom-
bestämmelserinte någraanställningsändamål innehåller vidareför om

8.3enligt artikeluppgifterna, vilket krävstillgång tillfår havem som
direktivförslaget.i
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12 Vem ansvarigär för behandlingen
personuppgifterav

12. l Gällande rätt

Registeransvarig enligtär 1 § datalagen "den för verksamhetvars
personregister förs, han förfogar över registret". Såväl fysiskaom som
juridiska och myndigheter kan registeransvariga.personer Medvara

förfoga över registeratt ett närmast befogenhet överföraavses atten
registrets innehåll till läsbar form. En registeransvarig måste också
kunna påverka innehållet i registret tillföra uppgifter ellerattgenom
ändra de uppgifter ingår i registret för förfoga det.som överatt

Departementschefen anförde i specialmotiveringen till l § i denna
del bl.a. följande prop. 1973:33 119s.

Definitionen uttrycket registeransvarig bör utformas så,av att
utesluter dels servicebyråer och andraman helt osjälv-somständigt handhar bearbetningen register, dels sådanaettav somanvänder sig registret kunna bestämmaav utan att dessominnehåll. Med hänsyn härtill jag med registeransvarigattanser

bör den för verksamhet personregister förs,avses hanvars omförfogar registret.över Begreppet förfogande bör därvid gesinnebörd i de föreslagna bestämmelsernasamma i 2 kap. 2 §som
tredje stycket och 9 § första stycket TF. Den berörda regelnnubör tillämpas sådant sätt alltid någon kan konstaterasatt vararegisteransvarig. Givetvis bör såväl fysiska juridiskasomkunna registeransvariga.Efirsoner Aven myndigheter börvara

falla under begreppet registeransvarig, fastännna de inte är att
självständiga juridiskaanse som personer.

Som har påpekats under remissbehandlingen förekommer det
inte sällan visst datasystem inrättasatt ett och förs för flera
myndigheters eller organisationers räkning. I sådant fall blir varje
myndighet eller organisation registeransvarig,att underanse somförutsättning myndigheten elleratt organisationen kan bestämma
över registerinnehållet eller någon del detta. I sådanav ensituation åligger det och myndigheterna eller organisa-var en av
tionerna ansöka tillstånd beträffandeatt registret. Uppen-om
barligen föreligger emellertid inte något hinder att ge in enansökan eller låta särskiltgemensam att ansökaett organ omtillstånd för de registeranvarigas räkning.

De omnämnda förslagen till 2 kap. 2 § tredje stycket och 9 § första
stycket TF avsåg närmast ändringar varigenom TF i vissa delar gjordes
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lagstift-anfördes idelI dennaADB-upptagningar.påtillämplig också
1973:33 77.bl.a.ningsärendet prop. s.

helt ochupptagningar, intedet gällerEmellertid kan närman,
huvudregeln, dvs.berördamed dennöja sig atthållet ennu

Sommyndighet.förvaras hosdenallmän närupptagning är
förutförsdatabehandlingdetförekommeråpekatshar att

organisatio-andraellerföretagvid privataräkningighetersmyn
mening. EnTF:smyndigheter iinte är att somansesomner sådanthostill ellerkommit in upprättatsharupptagning ettsom

börverksamhetmyndighetsanvänds ie.d. ochföretag ensom
Huvudregelnoffentligheten.undandragenintegivetvis omvara

därför kompletterasbörallmännaskallupptagningarnär anses
myndig-förvarad hosskallupptagningregelmed att ansesomen

då den hari fallallmänbetraktas ävendärmedochhet som
undermyndighet,hos änellerin till upprättatskommit annan

Denptagningen.förfogarmyndighet överförutsättning nuatt Fu2 kap. 2 §föras in iregeln börförordade . tagningförfogarmyndighet överi vad månFrågan somupen
bl.a.ningmedfåre.d. avgörasprivat företagfinns hos avett
Föroch företaget.myndighetenträffats mellanharavtalde som ning börADB-upptaförfogaskall övermyndighet enatt ansesen

ha öra övermyndigheten rättförutsättas attnormaltdet att
kanöverföringsådanEnform.visuellt läsbartillupptagningen

kopplade.d.terminal ärharmyndi hetenske somatt endgenom detbör närPåäggningen. sättdataaprivatatill man,sammaen kunnahjälpmedel förteknisktkräverupptagningar attgäller som
upptagningenföramyndigheten kan överförutsättaavlyssnas, att

form.avläsningsbartill

begreppetbedömningroll förcentralspelarMyndighetsbegreppet aven
offentliga sektorn.inom denregisteransvarig

delsoffentligaslagmellan tvâskiljerRegeringsformen organ,av
kommun-kyrkomötet,riksdagen,såsomförsamlingarbeslutande

Demyndigheter.delskyrkofullmäktige,landsting ochfullmäktige,
förvaltningsmyndigheter-domstolarna ochregeringen,utgörs avsenare

till-vidanvänds ävenmyndighetsbegreppRegeringsformensna.
Även vidsekretesslagen.ochtryckfrihetsförordningenämpning av

myndig-begreppetavgränsningdatalagentolkning avanses sammaav
myndighetsbegreppetredovisningutförligEnkunnahet göras. av

med kommentarer,förvaltningslagenHellners-Malmqvist, Nyafinns i
38 ff.1989, s.

bestämmagälltdetuppstått närsvårigheterpraxis vissa attharI
organisatorisk enhet utgörstatligellerkommunalhuruvida en egenen

myndighet.ingår imyndighet eller annanen
sådana bärareochjuridiskaoch kommunen ärStaten sompersoner

ellerstatligamedan deskyldigheter,ochrättighetercivilrättsligaav
juridiskainteregelmyndigheternakommunala anses varasom

personer.
sådanförekommit ansettsdet inteharpraxis att statenI som

förekommitdethardel attkommunernasregisteransvarig. För
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inspektionen kommun eller landstingskommunansett en en vara
registeransvarig. fall harI tvâ regeringen dock åvilatansett att ansvaret

berörd nämnd i stället dnr 325-83 och 360-83. föreskrivsNumeraen
de Datainspektionen fastställda verkställighetsföreskrifternai påav

de kommunala nämnderna ansvarigaomrâdet DIFS 1990:2.är seatt
SLÖR-registretfrågaI löneuträkningssystem det s.k.statensom

myndigheter hävdat förfogarhar del de inte det i datalagensöveratten
mening. Enligt regeringens uppfattning dock myndigheternaanses
förfoga registret och registeransvariga, då de själva elleröver vara

kan in i registret förse uppgiftergâ och det med ochgenom annan
därmed påverka innehållet i det till någon del.

Liknande problem finns det gäller avgränsningen inom dennärsom
finnsoffentliga sektorn inom den privata. Inom koncern- ochäven

andra bolagsbildningar kan det ibland fixera registeran-svårt attvara
svaret.

konvention12.2 Europarådets

Europarâdskonventionen 2.d registeransvarigEnligt art. är en
of the file den fysiska eller juridiska offentligcontroller person,

enlighet medmyndighet eller företrädare eller något iannat organ som
automatiskainhemsk lag behörig besluta vad ändamålet med detär att

uppgifter skall lagras i det ochdataregistret skall vilka slagsvara, som
skall utföras med dem.vilka operationer som

12.3 till EG-direktivFörslaget

förslaget "control-I till EG-direktiv 2.d definieras den ansvarigeart.
ler" fysisk eller juridisk offentlig myndighet eller annatsom person,

personuppgifter ochbehandlar eller låter behandlaorgan som som
bestämmer ändamålet med och för behandlingen, vilkamålet person-
uppgifter skall utförasskall behandlas, vilka behandlingarsom som

uppgifterna vilka utomstående skall få tillgång tillmed och som
uppgifterna.

Direktivet laborerar i detta sammanhang med ytterligare en
definition. fysiska eller juridiska för den ansvarigesDen person som

behalf of behandlar personuppgifterräkning on the controller
benämns "processor" 2.e.art.

ansvarige åläggs i artikel 24.1 utför behandlingDen näratt, annan
för ansvariges räkning, tillse nödvändiga säkerhetsarrangemangden att

medhjälpare vidoch organisatoriska åtgärder vidtas. Vid valet av
behandlingen skall den ansvarige försäkra sigprocessor attom
tillfredsställande garantier lämnas med säkerhet ochavseende på
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organisation. Medhjälparen the fårprocessor endast utföra sådan
behandling personuppgifter finns angivet i hans avtal med denav som
ansvarige och han får inte instruktioner från någonta emot änannan
den ansvarige. Medhjälparen skyldigär följa de nationellaatt
bestämmelser antagits i enlighet med direktivet art. 24.2.som

Det kontrakt mellan denupprättas ansvarige the controller ochsom
medhjälparen the skallprocessor skriftligt. Kontraktet skallvara
särskilt personuppgifter endast med den ansvarigesatt med-ange
givande får lämnas till tredje medhjälparen eller dennesut man av
anställda 24.3.art.

12.4 Utredningens tidigare ställningstaganden

Begreppet registeransvarig grundläggandeär betydelse, eftersom deav
rättigheter och skyldigheter i integritetsskyddshänseendesom anges
knyts till, förutom den registrerade enskilde, den registeransvarige.
Utredningen har föreslagit begreppet personregister medersättsatt
"persondatamängd". I konsekvens härmed bör fortsättningsvis
"registeransvarig" kallas "persondataansvarig

förefallerDet den nuvarande avgränsningen, med krav påsom om
"förfogande" se avsnitt 11.1, vållarnärmast tillämpningssvårigheter
inom den offentliga sektorn. denPå privata sidan det naturligareär att
koppla till den juridiska eller fysiska på elleransvaret ettperson som

har beslutanderättensätt och den operativa kontrollenannat över
persondatamängden. Men där finnsäven avgränsningsproblem inom
exempelvis koncernbildningar. Pâ den offentliga sidan, där ochstaten
kommunerna juridiska har övergripande civilrättsligtettsom personer

verksamheten bedrivs eller mindre självständigaansvar men av mer
myndigheter, bilden dockär komplicerad.mera

Myndighetsbegreppets tolkning vad till offentligarättenavser
handlingar har i praxis till kommit avgränsningen. Ettatt styrasynes
krav på möjlighet påverka innehållet förfoga i det finns emellertidatt

framgått. Det frågaär närmast i rättslig mening förfogasom attom
innehållet. faktisktöver Ett förfogande såledesär regel intesom

tillräckligt. Det innebär exempelvis servicebyrâer och andraatt som
osjälvständigt handhar bearbetning register inte ärett attav anse som
registeransvariga. Genom persondataansvarighets- och myndig-att
hetsbegreppen har likställts i praxis har vissa fördelar uppnåtts.numera
Det innebär den persondatamängd förekommer ochatt användssom
inom myndighets område också myndighetensär sådan,en ansvar som
oberoende hur den operativa kontrollen i myndigheten ordnad.ärav

En möjlighet, inte nuvarande definition bibehålls, ärannan om att
knyta persondataansvaret hårdare till den har den ytterstasom
bestämmanderätten ochöver kontroll informationssystem. Iettav
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direktiven pekas på möjligheten ansvarig föratt utse en ettsom ensam
informationssystem, andra användare har tillgång tilltrots att systemet
och förfogar detta heltöver eller delvis.

Valet skulle således närmast stå mellan något följande treav
alternativ:

nuvarande ordning, dvs. med visst krav förfogandepåett över en
persondatamängd och möjlighet till delat ansvar,

exklusivt persondataansvar för "huvudanvändare"ett i fleran-en
vändarsystem,

uttunning kravet på förfogande, så redan användningenen av att
konstituerade vilket också skulle innebära flera ansvariga föransvar,
olika delar ochett system.av samma
Vilket alternativen väljs bör i ljuset de konsekvenserav som ses av

det medför för såväl den personuppgifter det gäller denvars som
persondataansvarige.

Särskilt omständigheter kommer därvid förgrunden.itre Det gäller
dels insynrätten i och underrättelse förekomstenatt om av
personuppgifter jfr 10 § nuvarande datalag, dels den därmed
sammanhängande tillrätten rättelse oriktiga och missvisandeav
uppgifter. Till dessa två för den enskilde väsentliga faktorer kommer
den persondataansvariges skyldighet den skadaersätta denatt som
enskilde kan ha tillfogats persondatamängd innehållerattgenom en
oriktig eller missvisande uppgift.

Nuvarande ordning tillmötesgår i så måtto den persondataansvarige,
dennes för felaktiga eller missvisande uppgifteratt kan sägasansvar

kravet förfogande,på samtidigt den enskilde i flestamot desvara som
fall inte behöver missta sig i fråga anspråk pâ under-motom vem
rättelse innehållet i persondatamängd skall riktas.om en

l de fall exempelvis myndighet, med vilken den enskilde haren
kontakt, i sin verksamhet använder persondatamängd, utan atten
myndigheten kan förfogasägas uppgifternaöver däri, föreligger dock
inte någon till insyn,rätt underrättelse eller rättelse enligt datalagen.
Rätt till insyn kan dock givetvis föreligga enligt reglerna hand-om
lingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Den
enskilde hänvisadär vända sig till den kan utpekasatt som som
ansvarig. Det kan naturligtvis inträffa felaktig hänvisning ellergörsatt

oklarhet råder mellan flera myndigheter personda-att ärom vem som
taansvarig till förfång för den enskilde.

Om i stället lades den myndighet i verksamhetansvaret vars upp-
gifterna användes, oberoende kontrollen eller förfogandet iav var
övrigt låg, skulle den enskildes rättigheter i detta hänseende bli bättre
tillgodosedda.

Den enskilde skulle kunna vända sig till myndigheten med begäran
underrättelse innehållet i persondatamängden för del ochom om egen

därigenom få möjlighet påtala eventuella felaktigheter.att
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Om myndigheten i fråga förfogar uppgifterna, fickinte föröver
myndigheten i författning föreskrivas skyldighet medverka tillatten

rättelse fall försummelsesker. 1 de förelåg. skulle skadeståndsan-att
föreligga för den persondataansvariga myndigheten. Skadestånds-svar

kravet skulle således från nuvarande ordning med s.k. strikttunnas ut
dvs. oberoende försumlighet, till förett ettansvar, ansvar av ansvar

vårdslöshet Culpa. En sådan ordning för skadeståndsansvaret attvore
föredra framför föreskriva strikt i de fall den personda-att ett ansvar
taansvarige inte kan förfoga uppgifterna och således påverka dessöver
innehåll. Ingenting hindrar emellertid. skyddet för den enskildeom

förstärkas, fallenytterligare skulle behöva den ansvarige i deävenatt
strikt möjlighet i flcranvändarsystetnhade ett att ettansvar men gavs

felaktigeller regressvis ersättning den orsakatannars av som en
missvisande personuppgift i datamängd.eller en

skadcstâindsaspckten bör beaktas i ordning, därFörutom att en
verksamhet persondatamängdpersondataansvaret läggs på den i vars en

omfatta endast delförekommer, bör inskränkas till denansvaret att av
informationssystem ingår i verksamhetsområdet. Det ändamålett som

viss datamängd bör härvid kunnaanvändningenstyrsom av en
för ansvarsområdet i fleranvändarsystem.användas avgränsa ettatt

förfogandebegreppet inteEn utveckling alternativ därmot ett
i huvudsak dentillmäts betydelse för kan sägasansvaret gynnasamma

de idag saknar.enskilde och flera dataanvåndare ett ansvar somge
ansvarighetsbe-återstående alternativet, nämligen knytaDet att

myndighet har den operativahårdare till det företag ellergreppet som
fleranvändarsystenz, dvs. centralistisk modell,kontrollen över ett en

har dethar nackdel, eftersom den enskilde måste veta vem somen
för uppgifterna. räcker inte vända sig till denrättsliga Det attansvaret

Ytterligare informationmyndighet eller företag där uppgiften använts.
gällerbehövas. Som kan därvid svårigheter uppstå detkan närnämnts

genomförs.klara har för rättelseratt attut ansvaretvem som
fördelar. Dels läggsEn sådan ordning har dock uppenbara ansvaret

möjlighet faktisktför personuppgifternas riktighet på den har attsom
ocksåinnehållet, dels kan skadeståndsansvaret härigenompåverka

strikt den skadelidande enskilde.göras gentemot
ordning för summarisksamband med inrättandetI process,av en

handräekning, kronofog-mål betalningsföreläggande och hosdvs. om
ADB-teknik har den enskildes rättig-demyndigheterna med hjälp av

lösning, där såväl Riksskatteverketheter i detta hänseende lett till en
tillagts fullständigtberörda kronofogdemyndighetenden ettsom

varitbefattning med målenregisteransvar, Riksskatteverketstrots att
332.1990/91:126, LU34, rskr.begränsad SFS 1991:876,se prop.

Riksskatteverketsförfoganderätt registerMed hänsyn till den över som
departementschefen nödvändigtbefattning innebär det enligt attvar

för kronofog-meningålägga verket registeransvar i datalagensett
1990/91:126 67demyndigheternas register se s.prop.
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integrerade informationssystemUtvecklingen alltmer gör attmot
vanligt vissaantalet olika användare ökar. Det exempelvisär att

offentliga register utnyttjas efter avtal med bl.a. banker och näringsid-
finns exempelvis register före-information ikare. Den översom

fastigheter datakommunikation direkttagsinteckningar och kan genom
motsvarandeför bl.a. beslut kreditgivning. På kananvändas sättom

bilregistret eller i värde-uppgifter i folkbokföringsregister, det centrala
till användning i skilda sammanhangpapperscentralens register komma

delanvändare. inget fall behöversammankoppling mellan olika Igenom
innehållet i persondatamängden.ha möjlighet påverkaanvändaren att

fråga personregisterbeg-med vad utredningen iI konsekvens ansett om
persondatamängd föreliggaskulle dock för användarens delreppet en

fram personuppgifter förmöjlighet finnsredan den att tasomgenom
redan användning sådanändamål ADB. Omvisstett av engenom

skulle avsevärdpersondatamängd skulle grunda persondataansvar en
förhållande till nuvarande regler.utvidgning ske i

har lämnaEG-direktiven denFörslaget till rätt attattanger som
Samtidigt förutsättsregisteransvarig.till registrettredje tillgång ärman

användnings-registeransvarige beslutardenna punkt denpå att om
personuppgifter skall lagras och vilkaändamål, vilka slag somav

vidutföras med dem. Ordalydelsenoperationer skall närmastgersom
rekvisit.förenas med övrigautlämnande skallhanden rekvisitetatt om

naturligtvis leda tillpersondataansvarsbegrepp kanvidsträcktEtt att
föransvarigaandra användare kanmyndigheter ellerflera anses

tekniska hjälpmedelpersondatamängd, beroende på de somsamma
datamängder det frågade ändamål ochutnyttjar äranvändarna samt

tidigare hardetta, redanden enskildes synvinkelUr är somom.
exempelvis gällervisserligen ingen nackdel det rättenberörts, när att

emellertid ställas deskallfå uppgifter strukna eller rättade. Häremot
offentligainom såväl denkan uppstå för ansvarig,svårigheter ensom

innehållet imöjlighet påverkaenskilda sektorn, inte har attsomsom
uppgifterna för särskildapersondatamängden enbart använderutan

uppgifterskulle kunna ske felaktigaändamål. rättelselagliga För att av
anmälnings-ellerförfoganderätt konstruerasfick dessutom enen

förfoganderätt införas.till den harskyldighet som
mellan de olika motstâen-rimlig avvägningUtredningen attanser en

i likhetkrav på förfogandeupprätthållade intressena är ett ettatt som,
beslutarförutsätter den ansvarigemed EG-direktiven, att om an-

skall lagras ochpersonuppgiftervändningsändamål, vilka slag somav
lösning liggerutföras med dem. Dennaoperationer skallvilka som

skulle inteHärigenomden centralistiska modellen.således nära ansvar
förfogareller endastendast använder överfölja för dem ett systemsom

de myndigheterbegränsad mening exempelvisidet sommera
SLÖR.använder

där myndig-hur de fall bör bedömassärskild fråga vidareEn är en
ursprungligenför vilkenpersondatamängd, ärhet använder annanen
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ansvarig, led i gransknings- eller tillsynsverksamhet.ett Detsom en
gäller exempelvis vid fall revision eller granskning ellerav annan
polismyndighets handläggning under förundersökning. Ett personda-

bör därvid följa för dentaansvar granskande eller undersökande
myndigheten redan ändamålet är hos denatt ängenom annat vars
verksamhet föremål förär granskning eller tillsyn. Genom det nya
ändamålet uppstår definitionsmässigt persondatamängd för vilkenen ny
persondataansvar bör föreligga.

l den mån decentralisering sker beslutsfattande o.d., berörav som
användning datasystem, från central nivå till regionala ellerav en
lokala nivåer inom exempelvis den statliga förvaltningen, bör det
uppmärksammas också persondataansvaret kopplas tillatt beslutsbe-
fogenheterna. En delegation till lägre nivåer dataansvaret utesluterav
dock inte också den centrala myndigheten kan haatt i detett ansvar
hänseende i likhet med vad föreligger för Riksskatteverkets delsom nu

det gäller dennär summariska se ovan. Frågor dettaprocessen av
slag aktualiseras det gällernär lokala skattemyndighetens hand-t.ex.
läggning den datoriserade folkbokföringen seav numera prop.
1990/91:53, SkU9, rskr. 109, SFS 1990:1536 och 1990/91:153,prop.
SkU28, rskr. 320, SFS 1991:481. Vid utformning bestämmelsernaav

persondataansvar bör också beaktas reglerna för arkivbildningom resp.
utlämnande allmänna handlingar. I görligaste mán bör personda-av

för myndigheters del sammanfallataansvaret med begreppet arkiv-
myndighet och registreringsskyldighet enligt sekretesslagen jfr 3 §
arkivlagen, 1990:782, och 15 kap. 13 § sekretesslagen, 1980:100.

Det rekvisit med till "utlämnande"rätt EG-direktiven innehållersom
bör inte självständig betydelse. I Sverige tillämpningenges en reser av

sådant rekvisit nämligen de speciella frågorett knutna tillär densom
grundlagsskyddade handlingsoffentligheten, vilken torde sakna
motsvarighet utomlands. Som utredningen tidigare har konstaterat är
den svenska handlingsoffentligheten enligt tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen personregistreringen hos svenska myndigheter påsamt
vissa punkter svår förena med EG-direktivens krav vadatt avser
personregistrering inom den offentliga sektorn.

För tillgodose den enskildes krav på dröjsmålatt att utan veta
persondataansvarigär bör det hosäven användare, intesomvem som

persondataansvariga,är finnas utsedda kontaktpersoner kansom ge
nödvändig vägledning jfr 8 § datalagen. En väsentlig uppgift för en
sådan kontaktperson bör hos persondataansvarigattvara ange vem en

har skyldighet bistå den personuppgifter berördaär medattsom vars
10 §-utdrag eller vid misstanke oriktig eller missvisande uppgift.om

Slutligen bör understrykas frågan Straffrättsligtäratt om vem som
ansvarig för exempelvis brott datalagen inte avgjord enbartärmot

persondataansvaret fixerats. Straffrättsligt kan,attgenom ansvar som
bekant, enbart åvila fysiska Vid bedömning härav kan bl.a.personer.
frågor delegation inom myndighet ha betydelse.om en
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12.5 Remissutfallet

Majoriteten de remissinstanser har sig i denna delyttratav som
tillstyrker den koncentration för personuppgifteransvaretav som
utredningens förslag innebär. Dessa instanser det fördel attser som en
det med utredningens förslag inte kommer ske sådan uppdelningatt en

kan bli fallet med den nuvarande regleringen ochansvaretav som att
det entydigt kommer framgå registeransvarig.ärattmer vem som
Positiva bl.a. Kammarrättenär i Stockholm, Riksförsäkringsverket
Riksarkivet, Statistiska Centralbyrån, Rikspolisstyrelsen, Sveriges ln-
dustriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen.

Viss kritik framförs persondataansvarig. Några remissin-mot termen
det föreligger risk för förväxling med begreppetstanser attmenar

persondatoransvarig.
När det gäller vid tillsynsverksamhet framförs både positivaansvaret

och negativa synpunkter. Någon remissinstans konsekvenser-attmenar
utredningens förslag blir alltför långtgående, medan andra delarna av

utredningens uppfattning vid tillsyn bör åvila den haratt ansvaret som
för granskningen.ansvaret

Datainspektionen, Sveriges Industriförbund och Svenska Arbets-
givareföreningen pekar på svårigheten bedöma äratt vem som
persondataansvarig för statsmaktsregister.

Svenska Kommunförbundet i sitt yttrande datalag börattanger en ny
möjligheterna för den kommunalaöppna nämnd så finner lämpligtsom

överföra registeransvaret åtminstone för visst eller vissa register tillatt
förvaltningschef eller befattningshavare nämndensätten annan som

finner lämpligt. Landstingsförbundet inomdet hälso- ochattanser
sjukvården bättre lösningär chefen för varje basenhet, igöraatten
regel klinik eller vårdcentral, ansvarig för de personuppgifteren en

registreras och används inom basenheten.som

överväganden12.6

Utredningen har, framgår redovisningen i avsnitt i detsom av
fortsatta utredningsarbetet avstått från arbeta med sådana samlings-att
begrepp personregister eller persondatamängd. Den avgränsningsom

behövs mellan olika datasamlingar erhålls bestämmelsensom genom
personuppgifter får behandlas endast för bestämt och uttryckligtatt ett

ändamål.
Utredningens förslag skall föransvarig be-om vem som vara

handlingen personuppgifter medför uppdelningatt ansvaretav en av
inte kommer ske på enligt gällande ordning. Isättatt samma som
stället kommer det entydigt framgå föransvarigärattmera vem som
viss behandling. Vidare läggs, utredningen tidigare har framhållit,som
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för personuppgifternas riktighet på den har möjlighetansvaret attsom
faktiskt påverka innehållet och skadeståndsansvaret kan härigenom
också strikt den enskilde.göras En klar majoritetgentemot av
remissinstanserna har godtagit förslaget utredningen vidhåller därför;
sitt förslag och har i förslaget5 § i till datalag tagit bestämmel-upp en

innebär den persondataansvarigär bestämmer ända-attse som som
målet med behandlingen, vilka slag personuppgifter skallav som
behandlas och hur de skall behandlas. Termen persondataansvarig har
behållits eftersom den får återspegla vad innebär,ansvaretanses
nämligen för behandling uppgifter dataansvar av om personer.

De nackdelar centralistiskt kan innebäraett ansvarssystemsom mera
för den enskilde det gäller till sinanär rättigheter haratt ta vara
utredningen försökt överbrygga särskild bestämmelseatt genom en som

enskilde.den I 24 § andra förslagetstycket till datalag åläggsgagnar
den persondataansvarig behandlar personuppgifterutan att attsom vara

begäran upplysa enskild persondataansvarig.ären om vem som
Upplysning skall också lämnas hos den persondataansvarigeom vem

bistår enskilda vid misstanke oriktig, ofullständig, inaktuellsom om
eller missvisande uppgift. Denna bestämmelse torde det lättare förgöra
den enskilde sina rättigheter enligt datalagen. Utredningenutövaatt
vill också peka på bestämmelserna i 15 kap § sekretesslagen. denll I
paragrafen finns särskilda regler dokumentationsskyldighetom
beträffande ADB-register myndighet har tillgång till. Reglernasom en
syftar till tillgodose allmänhetens intresse överblick ochöveratt av
orientering i det ADB-material finns hos myndigheterna.som
Bestämmelserna gäller för sådana myndigheter behandlaräven som
personuppgifter persondataansvariga.utan att vara

Liksom f.n. kan åvila fysiskabåde och juridiskaansvaret personer
myndigheter. Vid inrättandet statsmaktsregister kan det i ochsamt av

för sig hävdas det statsmakterna, dvs. riksdagen eller regeringen,äratt
blir persondataansvariga eftersom statsmakterna kan bestämthasom

både ändamålet med registret, vilka slag personuppgifter skallav som
behandlas och hur de skall behandlas. får emellertidDet ligga ianses
sakens persondataansvaret inte faller på statsmakterna inatur att utan
stället pá den myndighet inom ifrågavarandeansvarsområde denvars
behandlingen skall ske och har den operativa kontrollensom av
personuppgifterna. I allmänhet torde i statsmakternas beslut anges vem

skall persondataansvarig.som vara
Det strikta skadeståndsansvar följer datalagen förstase 49 §som av

stycket i lagförslaget knyts till den persondataansvarige, liksom f.ö.
lång rad andra skyldigheter enligt datalagstiftningen. Någraen

remissinstanser, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet,
har efterlyst ordning där persondataansvaret kan delegeras frånen
vederbörande nämnd till förvaltningschef befattnings-elleren annan
havare respektive från Landstingsstyrelsen eller central nämnd tillen
chefen för varje basenhet, i regel klinik eller vårdcentral.en en
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Persondataansvaret kan emellertid inte delegeras ligger påutan
myndigheten eller det privaträttsliga subjektet. En sak är attannan
ledningen för privat eller offentlig verksamhet under vissa förut-en
sättningar kan överflytta det straffrättsliga ställföreträda-ansvaret en

anförtrotts med tämligen självständighet leda verksam-att storsomre,
iheten vissa delar. Sistnämnda fråga berörs ytterligare i avsnitt 19.1.

Utredningen har tidigare berört frågan ansvarig förärom vem som
sådan behandling personuppgifter sker led iettav som som en
gransknings- eller tillsynsverksamhet och personuppgifternadär har
hämtats från den granskande verksamheten. sina tidigare ställnings-I
taganden uttalade utredningen persondataansvar borde följa föratt ett
den granskande eller undersökande myndigheten redan attgenom
ändamålet hos den verksamhet föremål förär än ärett annat vars
granskning eller tillsyn.

Under remissbehandlingen har flera instanser tagit fråganupp om
för behandling i samband med gransknings- eller tillsynsverk-ansvaret

samhet.
Riksdagens ombudsmän utredningens förslag får alltförattanser

långtgående konsekvenser. Riksdagens ombudsman i stället attmenar
utförssådan tillsyn centrala fackmyndigheter ellert.ex.som av

Riksdagens ombudsmän och innefattar granskning innehållet isom av
myndighetens ADB-system antingen bör uttryckligen undantas från
regleringen eller alternativt ingå i myndighetsregistretsanses ursprung-
liga ändamål. Datainspektionen erinrar det granskandesynsättom om
myndigheters låg till grund för införandet lagenansvar som av
1987: 123 l automatisk databehandling vid taxeringsrevision,om m.m.
Riksskatteverket har den uppfattningen något persondataansvar inteatt
uppkommer för den utför revisionen, eftersom denne inte beslutarsom

vilka uppgifter skall lagras. Riksskatteverket påpekar vidareom som
lagen automatisk databehandling vid taxeringsrevision till-att om

kommit för förbygga risken för otillbörligt integritetsintrång näratt en
skattemyndighet granskar någon personregister och verketannans anser
därför det bör krävas mycket starka skäl regelverket till skyddatt om
för enskilda vid taxeringsrevision skall konstrueras på sätt.ett annat

Positiva till utredningens förslag bl.a. IndustrtförbundSverigesär
och Svenska Arbetsgivarefäreningen. De hävdar det nuvarandeatt
förhållandet, då inget registeransvar alls föreligga vid be-synes
arbetning för revisionsändamål, frånhelt otillfredsställandeär
integritetssynpunkt, såväl vad gäller personlig integritet före-som
tagsintegritet. Förhållandet strider också motive-vad imot sagtssom
ringen till § datalagen tillämpasl registeransvarighetsregeln börattom

alltidpå sådant någon kan konstateras registeransvarig.sätt att vara
Den tidigare nämnda lagen automatisk databehandling vidom

taxeringsrevision, infördes komplettering till reglerna im.m. som en
taxeringslagen ADB-användning. gäller vid myndighetsLagenom
revision avseende skatter och socialavgifter innefattar automatisksom
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databehandling personuppgifter i personregister enligt datalagen.av
Syftet med lagen enligt motiven skyddaär personuppgifteratt som
finns hos den granskas vid revision och skyddett mot attsom en ge
kontrollverksamheten användningen ADB-teknik fårgenom av en
uppläggning oacceptabel från integritetssynpunktär prop.som
1987/88:65 80.s.

Eftersom granskande myndighet, med den gällande datalagensen
inte blir registeransvarig försynsätt, de bearbetningar utförs undersom

granskningen kan inte alla datalagens tillämpasregler på granskarens
bearbetningar. flestaDe reglerna i datalagen riktar sig nämligen,
uttryckligen eller underförstått, till den registeransvarige. Därmed

den för verksamhet personregistret förs, förfogarhanavses vars om
det. Definitionen utesluter bl.a. den använder sigöver ettsom av

register kunna bestämma dess innehåll. Registeransvarig förutan att
de register revideras därför i regel den revisionen utförsärsom som
hos. Däremot medför inte de bearbetningar granskaren utför medsom
registret han eller den myndighet han tjänstgör vid bliratt att anse som
registeransvarig. Granskaren blir inte heller vidare bundenutan av
villkor den registeransvariges användning registret. Detsom avser av

denna bakgrund lagen automatisk databehandling vidär mot som om
taxeringsrevision, mästem.m. ses.

Enligt lagen får granskningen personregister inte leda tillav
otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet 2 §. Med
otillbörligt integritetsintrâng i princip detsamma i denavses som
gällande datalagen. Regeln riktar förstasig i hand till granskaren men

samtidigt förgrunden Datainspektionens åtgärderutgör med stöd 3av
i5 §§ lagen.-

Datainspektionen enligt 3 § tillsyn granskningen ochutövar denöver
verkställer revisionen skall lämna Datainspektionen de uppgiftersom

den automatiska databehandlingen inspektionen begär för sinom som
tillsyn. I den mån det behövs för förhindra risk för otillbörligtatt
integritctsintrång fär Datainspektionen enligt 4§ meddela villkor.
Sådana villkor får meddelas utförandet den automatiskaom av
databehandlingen, den tekniska utrustningen, de bearbetningar av
personuppgifter får de personuppgiftergöras, fâr görassom som
tillgängliga, utlämnande och användning personuppgifter,annan av
bevarande och gallring kontroll och säkerhet.samt om

Med stöd särskild förordning 1987: 1232 har Datainspektio-av en
utfärdat förskrifter verkställigheten lagen automatisknen om av om

databehandling vid taxeringsrevision DIFS 1988:2 och 1991:1.m.m.
Inledningsvis ställs vissa krav på kompetens hos den skallupp som
granska personregister. Med granskning personregister med hjälpav

ADB enligt föreskrifterna den registeransvarige påattav avses
granskarens begäran fram personuppgifter personregister, ellertar ur

granskaren själv fram uppgifterna använda denatt tar attgenom
registeransvariges eller tekniska hjälpmedel 2 Granskning§.egna av
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personregister får inte ske terminaluppkoppling från skattemyn-genom
digheten till den registeransvarige 3 §. Vidare föreskrivs att ettav
beslut revision avseende skatter och socialavgifter med hjälpom av

framgå för vilket ellerADB skall vilka ändamål revisionen sker och
den följande granskningen personregister skall stå i över-att av

det ändamål har bestämts för revisionenensstämmelse med 5 ochsom
6 §§-

medförasyfte förebygga risk för granskningen skallI att att
personlig integritet hos den finns med iotillbörligt intrång i som

samrådsförfarande införts. Förfarandet får undvarasregistret har ett
följer sekretesslagen. Enligt huvudregeln 7§endast annatom av

samråda med den registeransva-första stycket skall således granskaren
frågarige i om

utföras,granskningen skallvar
registeransvarigeteknisk utrustning och hos den2. vilken programvara

skall användas,som
personregister skall granskas,vilka som

personuppgifter skallvilka bearbetningar4. göras, samtav som
fram personuppgifterna med hjälp ADB.skall5. ta avvem som

förenligt medregisteransvarige skall dessutom, det ärDen om
fram personuppgifternaändamål, tillfälle självrevisionens att tages

§ andra stycket.7
bestämmelserföreskrifter omfattarDatainspektionens även om

avseendepersonuppgifter säkerhetanvändning och bevarande samtav
föreskrifter begränsningarde bestämmelserna bl.a. närADB. I ges om

hjälpmedel, ochanvändningen tekniskadet gäller programav
fram vid gransk-de personuppgifter kommersökbegrepp samt som

Användningen enligt föreskrifterna ske iningen. måste överensstäm-
och 10 §§.med revisionens ändamål 9melse

granskaren,ADB-säkerhet skall enligt huvudregelndet gällerNär
hjälpmedel,fram uppgifterna och använder tekniskadenne självnär tar

granskas 14 §.använda kopior de personregisteri första hand av som
för intrång i registreradstill för eliminera riskernaRegeln är att

kan leda till oavsiktligpersonliga integritet granskningenattgenom
granskade personregistret.förstörelse eller ändring deteller otillåten av

persondataansvaretmed överväganden kring frågorI samband om
kan det finnas anledninggransknings- eller tillsynsverksamhetvid att

Utredningenutförs i praktiken.på hur olika granskningartitta närmare
Redovis-ADB-revisioner.exempel valt skattemyndigheternashar som

Kontrollfrâgor i tulldatorise-från SOU 1992:23,ningen har hämtats
ringen m.m.

företags ADB-baseradeADB-revision innebär kontrollEn etten av
systemgranskningKontrollen indelas i tvâ faser,ekonomisystem. en

granskning. Systemgranskningen innebäroch datorstödd atten
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ekonomisysteinet kartläggs, i första hand den ADB-baserade delen men
kan också innefatta manuella delar. Huvudsyftet med systemgransk-
ningen år undersöka vilken information finns iatt hursystemet,som

kommer den bedöma dess tillförlitlighet. Den datorstöddasamtman
granskningen innebär företagets ADB-register bearbetas för kontrollatt

visst granskningsområde. Huvudsyftet här undersökaett år vissav att
del informationen och sammanställa resultatet överskådligtattav ett
satt.

Den information Skattemyndigheten behöver från företagssom ett
olika ADB-register kan normalt inhämtas något följande sätt:av

Företagets personal själva alla bearbetningargör efter ADB-
revisorns begäran vissa uppgifter.om

ADB-revisorn bearbetningargör på företagets dator.
ADB-revisorn kopior ADB-register och arbetar på myndig-tar av

hetens dator.

Det sistnämnda arbetssättet enligt Skattemyndighetenär föredra medatt
hänsyn till såväl maskin- behärskas revisorn.att som programvara av
Vid det arbetssättet inte heller revisorn företagetsstör databe-egen
handling.

Används företagets datorer kan det innebära bearbetningar kanatt
först lediggöras maskinkapacitetnär finns. l fall denstörsannat

normala ADB-produktionen hos företaget. Ett sådant arbetssätt kan
också, beroende vilkapå uppgifter begärs, medföra attsom program
måste fram företagets personal eller utomstående konsulter.tas av
Behärskar inte revisorn företagets eller datorer det tidtarprogramvara
för honom sig in isätta arbetsmomenten.att

Görs bearbetningarna företagets personal går myndighetenav
givetvis till viss del miste kontroll resultatetöver be-attom av
arbetningarna innehåller korrekta uppgifter.

Den datorstödda granskningens syfte dels framär uppgifteratt ta om
fel/brister bör utredas vidnärmare manuell kontroll, delssom atten
kontrollera omfattningen vissa fel/brister kommit fram underav som
revisionen och slutligen fram listor, sammanställningar föratt ta m.m.

underlätta övriga revisorers kontroll respektive granskningsom-att av
råde. En grundförutsättning för sådan granskning eftersöktaär atten
uppgifter finns på ADB-medium. Detta inte alltid falletär eftersom
bokföringslagen inte ställer krav på arkivering i sådan form. Vad som

möjligtär i enskildgöra revision kan inte förränatt avgörasen man
vilka uppgifter finns bevarade ADB-media. Somvet exempelsom

kontrollerpå kan för få informationgöras varuinköpattsom om m.m.
dessa finns på antal konton kan listningnämnas efterett stortom

leverantör, beloppsmässig storlek fakturorpå eller leverantörer, antal
fakturor leverantör och snittfakturering leverantör.per per
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sina tidigare ställnings-underDatalagsutredningen har, nämnts,som
följa för den granskandepersondataansvar bordeuttalattaganden ettatt

ändamåletmyndigheten redanundersökande äreller ettattgenom
föremål för granskning ellerverksamhetdenhos äränannat vars

tillsyn.
varitutredningens överväganden harutgångspunkt vidviktigEn att

skall utformas påi datalagenpersondataansvaretregleringen ettav
möjligttidpunkt skallvid varje avgöradetsådant sätt attatt varvara

heller iskall självfallet inteRegleringenligger.persondataansvaret
försämring integritets-medföra någongällandeförhållande till rätt av

skyddet.
ändamålet med behandlingenrevision tordegranskning ellerVid en

bestämtsdetregelmässigt blipersonuppgifter änett annat som avav
också denverksamhet. Det bliri dennespersondataansvarigeden

författningarandramed stöd änmyndighetengranskande avsom,
vilkaskall granskas, dvs.uppgiftervilkabestämmerdatalagen, som

det ocksåvissabehandlas. Inom äruppgifter skallslag ramarsomav
uppgifterna skallhurbestämmermyndighetengranskandeden som

finns i 5 §persondataansvaretutformningMed denbehandlas. somav
granskandedet blir denföljer därmedlagförslagutredningensi att

skerbehandlingpersondataansvarig för denblirmyndigheten somsom
skydd denbättreordning torde ängranskningen. En sådanvid ettge

tillsyngranskning ellerenskilde vidregleringen för dennuvarande
behandlingbeträffande denmyndigheten,granskandeden avattgenom

alla degranskningsverksamheten, åläggsipersonuppgifter ingårsom
personda-datalag vilar på denförslaget tillenligtskyldigheter nysom

taansvarige.
kunnaförslag,med utredningensinte,Datainspektionen kommer att

vidtillämpningen datalagenföreskriftergenerellameddela några avom
eller tillsyn.med granskningpersonuppgifter i sambandbehandling av

förinspektionenmöjlighet fördet finnaskommer attDäremot att,att
för behandlingen.fall meddela villkori enskildarättelse,åstadkomma

detbehandlas ellerpersonuppgifterförutsättning härför ärEn attatt
stridbli behandlade ipersonuppgifteranmälanframgår att avsesav en

lagförslaget. En vissjfr 40 iför behandlingen §gällermed vad som
torde redan hautförasgranskning eller tillsyn börvisar hurpraxis som

utbildats.
utredningen lagenföreslårvad harhänvisning tillMed attsagtssom

upphävs.taxeringsrevision,vidautomatisk databehandling m.m.om
persondataansvaretdefinition stämmerförslag tillUtredningens av

fjärdesåtillvidaEG-direktivförslaget tillmed ettattöverens utom
medhar tagitsansvarig intebedömningen ärrekvisit för somav vem

lämnarekvisitetfjärde rättentill datalag. Detförslageti attavserny
utelämnats hänsynpersonuppgifterna och hartilltillgångtredje avman

offentlighetsprincipen.till
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Utredningen har inte bedömt det meningsfullt införasom att ett
begrepp motsvarande direktivförslagets "processor". Med den av
utredningen föreslagna regleringen persondataansvaret följerav att

enligt datalagen, vid anlitandeansvaret servicebyráer och liknandeav
hjälp i samband med behandling personuppgifter, kommer liggaav att
kvar hos den persondataansvarige. För undgå eventuelltatt ett
skadestánds- eller straffrättsligt ligger det således i denansvar
persondataansvariges intresse tillse all behandlingatt att av personupp-
gifter sker för hans räkning utförs i enlighet medsom gällande
bestämmelser.

Utredningen har inte heller det nödvändigt såsomansett att, anges
i artikel 24.3 i direktivförslaget, i lagförslaget in bestämmelserta om
avtal behandling personuppgifter.om av
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13 Tillstånd eller tillsyn

13.1 Gällande rätt

ursprungliga,Det generella tillståndskravet i datalagen år 1982ersattes
med det nuvarande med anmälningsskyldighet och till-systemet
stândsskyldighet för vissa känsliga register och enbart anmälnings-
skyldighet för övriga register.

Enligt datalagen får endast den anmält sig till Datainspektionensom
och erhållit licens inrätta och föra personregister 2 §. Datainspektio-

granskar inte anmälan i sak endast den registeransvarigeutannen ger
bevis licens anmälan har gjorts licensnummerett att samt ettom

10 § dataförordningen, 1982:480. licensEn berättigar den registe-
ransvarige föra eller flera personregister. Licens erfordras inteatt ett
för personregister enskild inrättar eller för uteslutande försom en
personligt bruk 2 § tredje stycket.

vissaFör register med känsliga uppgifter krävs utövertyper av
licens särskilt tillstånd från Datainspektionen andraäven 2§ett
stycket datalagen. Sådant tillstånd erfordras i regel för inrättande och
förande register innehållerav som

känsliga personuppgifter,1
omdömen2 eller värderande upplysning den registrerade,annan om

3 uppgifter saknar sådan anknytning till denom personer som
registeransvarige följer medlemskap, anställning, kundför-som av
hållande eller därmednågot jämförligt förhållande samt
4 personuppgifter inhämtas från något personregister s.k.annatsom
sambearbetning, inte registreringen uppgifterna eller utläm-om av
nandet dessa sker med stöd författning, Datainspektionens beslutav av
eller den registrerades medgivande.

Tillstånd erfordras inte för personregister någon inrättar ellersom
för uteslutande för personligt bruk tredje2§ stycket. Tillstånd
behövs inte heller för register inrättande beslutats riksdagenvars av
eller regeringen s.k. statsmaktsregister eller för register harsom
tagits för förvaring arkivmyndighet första2 § och andraemot av en a
styckena.

sammanslutningar får tillstånd inrätta och föra personregisterutan
innehåller sådana uppgifter medlemmarnas politiskasom om upp-

fattning, religiösa eller övertygelse i övrigt grunden förutgörtro som
medlemskapet i sammanslutningen 2 § tredje stycket 1.a
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Myndigheter inom hälso- och sjukvården får tillstånd för vård-utan
eller behandlingsändamål inrätta föra personregisteroch innehållersom
uppgifter någons sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt 2 § tredjeom a
stycket 2. Likaså får myndigheter inom socialtjänsten tillståndutan

föra innehåller uppgifterinrätta och personregister någonattsom om
fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten 2 § tredje stycketa
3.

Läkare och tandläkare får tillstånd inrätta och förautan person-
register innehåller sådana uppgifter någons sjukdom ellersom om
hälsotillstånd i övrigt de erfarit i sin yrkesverksamhet 2 §har asom
tredje stycket 4.

får föra personregister,Arbetsgivare tillstånd inrätta ochutan som
innehåller sådana uppgifter arbetstagares sjukdom tid föravserom som

uppgifterna för löneadministrativa ändamålsjukfrånvaro, användsom
arbetsgivaren påbörjaeller för skall kunna han skallavgöraatt om en

rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § andra stycket lagen
1962:381 allmän försäkring 2 § tredje stycket 5.om a

förSärskilda skäl krävs för tillstånd skall kunna meddelas in-att
förande personregister omfattar andrarättande och änav som

anställda eller kunder hos den registeransvarige ellermedlemmar,
anknytninghar därmed jämställd 3 §.annan apersoner som

synnerliga skäl för andra myndigheter enligtDet krävs änatt som
författning har föra förteckning sådanalag eller överattannan

föra personregisteruppgifter skall kunna erhålla tillstånd inrätta ochatt
vissa känsliga uppgifter, såsominnehåller angivna typersom av

uppgift har för brottexempelvis någon misstänks eller dömtsattom
stycket.varit föremål för vissa tvångsingripanden 4 § förstaeller

i övrigt innehållerTillstånd inrätta och föra personregisteratt som
uppgifter hälsotillstånd eller sexualliv ellernågons sjukdom,om

socialt-uppgift någon fått ekonomisk hjälp eller vård inomattom
får endasteller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagenjänsten

myndighetsärskilda skäl föreligger meddelas änannan en somom
sådanaenligt eller författning har föra förteckninglag överattannan

uppgifteruppgifter. Särskilda skäl för registreringkrävs även av om
uppfattning religiösa övertygelse 4 §eller politiska ellernågons ras

andra och tredje styckena.
för statistiskaförhållandet personregister skall användasDet att ett

undersökningar kan, enligt lagensbearbetningar eller vetenskapliga
skäl" under förut-förarbeten, sig "särskilda" eller "synnerligai utgöra

offentliggörs.identitet intesättning enskildaatt personers
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13.2 Bakgrunden till gällande ordning

Debatten behovet lagstiftning skyddade den personligaom av en som
integriteten vid automatisk databehandling personuppgifter ledde tillav

den år 1969 tillsatta ofi‘entlighets- och sekretesslagsty‘i‘ningskommit—att
tén OSK tilläggsdirektiv âr 1971 fick i uppdrag utredaattgenom
frågan lagstiftning rörande personorienterad ADB-inforrnation. Iom
delbetänkandet SOU 1972:47 Data och integritet redovisade OSK ett
förslag till datalag. Förslaget innebar införande kravetten av
tillstånd för upprättande i princip alla personregistertyperav av som
fördes med hjälp ADB. Endast vissa enklare register,typerav av som
regelmässigt kunde inte medföra otillbörligt integritetsintrång,antas
skulle enligt lagförslaget kunna undantas från tillståndstvånget och i
stället underkastas anmälningsskyldighet. En sådan anmälnings-en
skyldighet skulle enligt OSK:s förslag gälla för medlemsregister,
personalregister, hyresgästregister, försäkringsbolagsregister för-över

Ävensäkringstagare reskontra och andra kundförteckningar.samt
andra register liknande slag skulle kunna undantas från tillstånd-av
splikten. Register innehöll och inte registersom personnummer var

anställda skulle dock alltid tillståndspliktiga.över vara
OSK föreslog ytterligare begränsningar i fråga registerinnehållom

och användning uppgifterna för register skulle få föras efterattav
endast anmälan. Utöver den ovannämnda begränsningen beträffande

menade OSK, i tillståndsfria register fick införasattpersonnummer
endast sådana personuppgifter lämnats antingen den registrera-som av

förde själv det ändamål för vilket registret fördes eller myndighetav
författningi enlighet med eller uppkommit inom registerförarenssom

verksamhet eller avsåg ändring adress. Ytterligare villkor försom av
personregister skulle befriat från tillstândstvångatt ett attvara var

uppgifterna i registret inte användes för ändamål det för vilketänannat
registret fördes det lämpligtpå tillkännagjorts försätt desamt att
registrerade registret fördes och vilka slag personuppgifteratt av som
ingick i registret.

Regeringen skulle enligt OSK, inom den i lagen,ram som angavs
få bestämma vilka register skulle undantas från tillstând-typer av som
stvång. Denna befogenhet torde enligt kommitténs mening kunna
delegeras till Datainspektionen erfarenheter vunnits tillämp-när av
ningen.

förslag innebarOSK:s vidare möjlighet inhämta bindandeatten
förhandsbesked från Datainspektionen i frågan tilltänktettom
dataregister tillståndspliktigt eller underkastat anmälningsskyldig-var
het.

den propositionI följde på OSK:s betänkande anförde departe-som
mentschefen prop. 1973:33 f99 det skulle rationelltatt atts. vara
slopa anmälningsinstitutet och i stället låta formligt tillstândstvång gälla
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beträffande alla register. 1 datalagen borde således, enligttyper av
departementschefen, inte in bestämmelser vissanågratas attom

skulle beroende anmälan.personregister endastvara av
kraft innehöllNär den nuvarande datalagen trädde i den generelltett

fördestillstånd för alla personregister med hjälpkrav pâ typer av som
frånDet enda undantaget tillståndsplikt utgjordesADB. av person-av

register inrättande beslutats riksdagen eller regeringen.avvars
datortekniska utvecklingen under 1970-talet medfördeDen att

användas inom fler områden i samhället.datorer kom allt Ettatt
blev kraftig ökningresultat denna utveckling antalet till-av en av

Tillståndsprövningen alltmerståndsärenden hos Datainspektionen. tog
inspektioner, tideni anspråk och antalet hela legat påresurser som en

relativt låg nivå, minskade markant.
Datalagstifmingskommittén tillsattes år 1976 fick iDALK som

frågor skyddet för den personliga integritetenuppdrag utredaatt om
vid personregistrering med hjälp ADB. I sitt betänkande SOUav

Personregister Integritet föreslog kommittén1978:54 Datorer att- -
kravetanmälningsförfarande i vissa fall skulle kunna påersättaett

tillstånd. resultat DALK:s förslag genomfördes år 1979Som ett av
genomgripande förändringvissa ändringar i datalagen. Någon mera av

tillståndsförfarandetgrundläggande principerna för blev det emeller-de
inte. anmälningssystem korn inte heller införas.tid Något att

underlätta hanteringen tillståndsärenden infördeFör typatt av aven
förenklat ansökningsförfarande för vissaDatainspektionen år 1979 ett

löne- och personalregister föreskrifter för vissa löne- ochslag av
personalregister, DIFS 1979:2. Föreskrifterna vad enligtangav som
inspektionen kunde godtas från integritetssynpunkt beträffande dessa
personregister. den generella tillstândsplikten för löne- ochNär
personalregister inte innehåller känsliga uppgifter upphörde densom

1982, kom föreskrifterna tillämpas riktlinjer i in-juli1 att som
spektionens verksamhet och allmänna råd. För de registersom som

före dock fortfarandeinrättades lagändringen 1982 gäller de som
Ävenföreskrifter. beträffande andra register har inspektionentyper av

sedermera utfärdat föreskrifter förenklat ansökningsförfarande.ettom
Föreskrifter förenklat ansökningsförfarande finns f.n.angående

vissa kund- och leverantörsregister m.fl DIFS 1979:3,om-
hyresregister DIFS 1980:3,vissaom-

vissa medlemsregister DIFS 1981:1,om-
direktreklamregisterför vissa DIFS 1988:1,-

beträffande vissa personregister för statistikändamál DIFS 1989:2,-
beträffande vissa personregister för forskningsändamål DIFS-
1990:1,
för vissa personregister i kommunal verksamhet DIFS 1990:2 och-
för vissa personregister i svenska kyrkans verksamhet DIFS-
1991:2.
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föreskrifternaAv de från tiden före 1982 registeravser som numera
inte tillståndspliktiga.är Dessa föreskrifter tillämpas därför numera
endast riktlinjer i inspektionens verksamhet.som

Ansökningar tillstånd enligt det förenklade förfarandet pågörsom
särskilda blanketter och blir inte föremål för någon egentlig prövning.

tillståndsbeslutet,I expedieras till den registeransvarige, attsom anges
villkor enligt 5 och 6 §§ datalagen skall gälla dels vadsom som

i ansökan, dels de bestämmelser i aktuell DIFSangetts angettssom
såsom villkor för det förenklade förfarandet.

Genom tilläggsdirektiv fick DALK i december 1980 i uppdrag att
förturmed undersöka möjligheterna på kort sikt reformeraatt

ÅrDatainspektionens verksamhet. 1981 avlämnade DALK pro-
memorian Ds Ju 1981: 15-16 Tillstånd och tillsyn enligt datalagen. I
promemorian konstaterade DALK antalet tillstândsärenden hosatt
Datainspektionen blivit betydligt räknatstörre med vid lagensän man
tillkomst och inspektionens hade måst koncentreras påatt resurser
tillståndsverksamhet på bekostnad tillsynsverksamheten. DALKav

antalet ärenden sannolikt skulle komma öka deantog att närmasteatt
åren och menade tillståndskravet innebar betydande arbete måsteatt att
läggas ned på personregister relativt ofarliga från integritets-som var
skyddssynpunkt. Enligt DALK detta orsaken till tillsyns-attvar
verksamheten inte hade kunnat bedrivas i den omfattning avsetts.som

Kommittén ansåg det angeläget Datainspektionens verksamhetatt
försköts i riktning ökad tillsynsverksamhet och det önskvärtmot att var

förenklingmed förfarandet för de registeransvariga. DALKen av
förordade ordning byggde på tillståndsplikten begränsadesatten som
till särskilt integritetsfarliga register och det för övriga registeratt
skulle tillräckligt med anmälan.vara en

DALK:s förslag ledde till betydande ändringar genomfördes iatt
Ãndringarnadatalagen. trädde i kraft den juli 1982l prop 1981/82

Ändringarna2189, KU 33, rsk. 349, SFS 1982:446. innebar bl.a. att
anmälningsplikt kombinerad med skyldighet förteckna sinaatten en

register infördes för alla registeransvariga. Tillståndsplikten slopades
beträffande register för vilka förhandsgranskning Datainspektio-en av

ansågs obehövlig. Endast de register ansågs särskilt in-nen som
tegritetskänsliga blev tillståndspliktiga. Genom lagändringen undantogs
exempelvis kommunernas register inom hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten från tillståndsplikt.

Tillståndsplikten begränsades till vissa i 2§ datalagen angivna
situationer. En redovisning tillståndspliktensnärmare omfattningav
finns i avsnitt 13.1.

För de register inte tillståndspliktiga korn gälla dessaatt attsom var
fick förasinte anmälan gjorts till Datainspektionen. Somutan att en

bevis på anmälan gjorts utfärdade Datainspektionen licens.att
Avsikten med 1982 års reform begränsa mängden till-attvar

stândsärenden och därigenom det möjligt förgöra Datainspektionen att
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koncentrera sig på de känsliga registren och kunna intensifiera sinmest
tillsynsverksamhet. Effekten lagändringen blev endast i begränsadav
omfattning den avsedda. Antalet tillståndsärenden ökade och antalet
inspektioner sjönk. Orsaken till den ökande tillströmningen av

datoriseringen i samhället.ansökningar givetvis den fortgåendevar

Datainspektionen13.3 Framställning från om

ändringar i datalagen

november 1988 överlämnade Datainspektionen skrivelse "VissaI en
i datalagen till Justitiedepartementet. Skrivelsenändringar m.m"

förslag genomföras i påinnehöll till ändringar borde väntan ensom
skrivelsen konstateradegenomgripande datalagen. Iöversyn av

under deDatainspektionen bl.a. antalet tillståndsärendenatt senare
tillståndsärendenökat och detta lett till handläggningenåren att att av

Inspektioneninspektionens totala kapacitet.avsevärd delupptar en av
för vilka in-flertalet ansökningarna situationermenade avsågatt av

bedömningen. sådanautvecklat fast praxis för Förspektionen en
möjlig-ofta finns godatypsituationer ansåg Datainspektionen detatt

för skyddet personliga integriteten påheter sörja den ett annatatt av
tillstånd.upprätthålla kravet påoch bättre sätt än attgenom

Datainspektionen anför i sin skrivelse har datoran-Enligt vad vidare
omfattning det nöd-vändningen i samhället nått sådan ärattnumera en

i alla de fallifrågasätta hela med tillståndvändigt att systemet som
utveck-Inspektionenföreskrivs i den nuvarande datalagen. tror att

1990-talet terminalerlingen i den riktningen successivt undergår att
vanliga arbetsredskappersondatorer kommer bli likaoch att som

därför, enligttelefoner. Skyddet för den personliga integriteten måste
förhands-inspektionen, företrädesvis andra metoderbygga på än en

integritets-varje tilltänkt personregister. I stället börgranskning av
författnings-verksamhetsanpassadskyddet i högre grad byggas en

självreglering. Inspektionen föreslår denreglering och branschvis att
föreskrivaslag personregisterbefogenhet beträffande vissaattges av

få inrätta och förafrån krav tillstånd förundantag lagens på att
tillståndfall då såvälregister. Undantagen ske i sådana somavses

terminologi förföreskrifterna" nuvarandevillkoren " enligt datalagens
Förslaget förutsättertillstånden meddelas enligt fast praxis. även att

föreskrifter förgenerellaDatainspektionen befogenhet meddelaattges
beträffande de registerintegritetförhindra intrång i personligatt som

undantas från tillståndsplikten.
tillregeringenDatainspektionens ändringsförslag sändes ett stortav

Inspektionensför yttrande.och organisationerantal myndigheter
flertalet remissinstanser.förslag godtogs i huvudsak av
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De remissinstanser anslöt sig helt eller i huvudsak till Datain-som
spektionens förslag till åtgärder betonade överlag behovet attav
förenkla Datainspektionens hantering tillståndsärenden och flyttaav

Datainspektionensöver till tillsyn och information. De flestaresurser
ansåg sådan resursöverflyttning skulle innebära förbättringatt en en av
integritetsskyddet. Några instanser menade också förslaget skulleatt
komma innebära värdefulla förenklingar ochatt resursbesparingar för
de registeransvariga. Från något håll påtalades dock risken för att
gränsdragningsproblem kan uppstå det gällernär avgöraatt ettom
tilltänkt register omfattas undantag eller inte.ettav

Några de remissinstanser uttryckte tveksamhet införav som
förslaget menade genomförande detta skulle innebäraatt ett attav
datalagen blev svåröverskådligän och svårtolkad. En vissmer
osäkerhet uttrycktes också beträffande vilken omfattning undantaget
från tillståndsplikten få och hur omfattande och eventuelltavsett attvar
svåröverskådlig mängden föreskrifter för särskilda registertyperav
skulle bli. En del remissinstanser har ifrågasatt det konstitutionellt
riktiga eller lämpliga i delegera viss normgivningsmakt tillatt
Datainspektionen. Någon dessa kritiska instanser har ansett attav en
förskjutning från tillståndsprövning till tillsyn också kan komma att
innebära försämring integritetsskyddet.en av

De remissinstanser sig förslaget gjorde detta på främstmotsattesom
konstitutionella grunder. De ansåg det borde ankomma på riksdagenatt
och inte på Datainspektionen vilka register inte skulleatt ange som
kräva tillstånd. Någon remissinstans ifrågasatte även ettom genom-
förande Datainspektionens förslag överhuvudtaget skulle leda tillav
någon rationaliseringsvinst.

13.4 Europarådets konvention

Enligt artikel 10 i konventionen skall den nationella lagen innehålla
lämpliga sanktioner och rättsmedel för de grundläggande prin-att
ciperna dataskydd skall kunna tillgodoses. Några föreskrifterom om
hur sanktionssystemet skall utformatnärmare finns inte ivara
konventionen. Enligt kommentaren till artikeln överlämnas denna fråga
till respektive land.

13.5 Förslaget till EG-direktiv

Enligt artikel 30 i förslaget till EG-direktiv skall varje medlemsstat
oberoende myndighet för övervaka dataskyddet. Data-utse atten

skyddsmyndigheten skall möjligheter effektivutöva tillsyn.attges en
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fall direktivförslaget förutsättningarI vissa krävs enligt särskildaatt
föreligger för personuppgifter skall få behandlas. För behandlingatt

sådana känsliga uppgifter i artikel 8 krävs samtyckesomav avses om
inte föreligger, antingen särskild reglering i lag eller författ-en annan

tillståndsbeslut dataskyddsmyndigheten.ning eller För sådanav
innefattar för enskildasbehandling särskilda risker rättigheter ochsom

friheter krävs antingen särskild reglering i lag eller för-annanen
tillstándsbeslut dataskyddsmyndigheten eller slagsfattning, ettav

från myndigheten anledning anmälan från denbesked med av en
avsnitt 9.5persondataansvarige se 18.4 och 5art. samt

Utredningens tidigare ställningstaganden13.6

obestridliga fördelarförprövning tillståndskrav innebärEn ettgenom
integritetssynvinkel. Under förutsättning de inrättaatt attsom avserur

föra register också ansöker tillstånd, innebär tillståndssystemetoch om
integritetskänslighet.effektiv kontroll registretsaven

nackdelen med tillståndsförfarande inspektionenDen ärett attstora
mycket arbete tillståndsprövning inte baramåste lägga på avner

register relativt ofarliga frånkänsliga register även ärutan av som
före 1982 års reform,integritetsskyddssynpunkt. Redan år 1979, dvs.

tillståndsför-därför vissa förenklingarhade inspektionen måst göra av
farandet. tillstånd innebär också byråkratisk belastningKravet på en
för de registeransvariga.

tillståndskravet förHuvudsyftet med 1982 års reform bortatt tavar
register för därigenom koncentrera krafterna på devissa kunnaatt

särskilt integritetskänsliga registren samtidigttypiskt sett som en
föreskrevs för allaanmälningsskyldighet och ordning med licensen

frigjordes iregisteransvariga. Avsikten deatt resurser somvar
för förbättrainspektionens tillståndsverksamhet skulle användas att

tillsynsverksamheten.
Erfarenheterna 1982 ârs reform har visat det nuvarandeattav

tillstándsförfarandet del inspektionensalltjämt i anspråktar storen av
kraftsamling kontroll skulleEn betydande tillsyn ochmotresurser.

kunna dessa frigjordes.göras, om resurser
obligatoriskaAvgörande bör dock bibehållande denett avvara om

integritetshän-förprövningen i något hänseende sådan betydelse iär av
fråga iden inte kan med ökad tillsyn. Dennaseende ärersättasatt en

omfattas till-sin avhängig vilka slags ärendentur avav som nu
tänkt fungera.ståndskravet och hur framtida tillsynssystem är attett

tillståndsprövningende ärenden faller underNär det gäller som nu
undersökningarförsiktig skattning bakgrund devisar mot av somen

tillståndsären-statistik undersökning vissautredningen har gjort en av
iutredningen genomfört finns intagen bilaga 7den att vartsomsom
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tillståndsärenden tordefall fjärdedelar alla ensartattre av vara av mera
slag. Undersökningsresultatet fyraeller änstereotypt attangav mer

femtedelar alla tillståndsärenden kan hänföras till vissa klartav
ärendetyper, till undersökningensavgränsade med hänsynmen

begränsade omfattning bör viss försiktighet iakttas. Hit hör bl.a.en
tillståndsärenden rörande direktreklam och kommunala register inom

vidare statistik- ochhälso- och sjukvårdsområdet. En ärstor grupp
forskningsregister. Gemensamt för dessa ärenden de redanär att nu,

förutsättningar, i utsträckning eller kommer bliunder vissa ärstor att
förenklat tillstândsförfarande och det endastföremål för är närattett

från förfarande påkallar det,avvikelse dettanågon som en mera
undantagsfallärendeprövning iindividuell måste Baragöras. rena

föranleda tillstånd inte beviljas. Dettavidare denna prövning attsynes
under hand diskuterat medförklaras bl.a. med inspektionenatt

fall därföroch bristfälliga ansökningar i många intesökanden att
fullföljs.

tillståndsärendena, alltså i falldet gäller de återståendeNär vart
individuellfjärdedel alla ärenden tillstånd, skeromkring om enen av

dessa ärenden genomgåendeprövning varje ansökan. Om är avav
skulle kunna ha kvarintegritetskänsligt slag, överväga attmanmera

tidigarei tillstândsförfarande. Deförprövning liggerden ettsom
karaktärundersökningarna visar emellertid ärendenasnämnda att

för-från integritetskänsliga tillrelativt kraftigt, mycketvarierar
slutsatsen kan drashållandevis beskedliga tilltänkta register. Den att

med den ingåendeheller för dessa ärenden det alltid motiveratinte är
tillstândsförfarande omfattar.prövning ettsom

flesta de tillståndsärendenförefaller därför de allraDet som om av
sig motiverar denintegritetsskyddssynvinkel inte iprövassom nu ur

Tillståndshanteringen för drygt 35insats krävs. procent avsvararsom
Datainspektionens hela resursanvändning.

tillsynsverksamhet inskränkt tillSamtidigt inspektionensär ett
flesta inspektionerna s.k.relativt litet antal fall år. De ärper av

tillsynsprojektskrivbordsinspektioner. Inspektionerna och de större
reglerna ochgenomförts visar, å andra sidan, efterlevnadenatt avsom

bristfälligt såväl inomintegritetsskyddet i vissa hänseendendärmed är
privata offentliga sektorn.den som

kontrollera,skärpt tillsynsförfarande kunde inriktas påOm attett
deärendeslag ingår i tillståndsgruppen,inte bara de ävenutansom nu

inte sökspersonregister för vilka f.n. något tillståndtillståndspliktiga
skulleandra skälantingen grund okunnighet ellerpå av av --
ökadeförbättras. Denintegritetsskyddet således i hög grad kunna

omfattasi dag inteskulle då också de registertillsynen avavse som
uppgifter,innehåller mycket känsligatillståndstvånget. Vissa dessaav

socialtjänsten. Registerinom hälso- och sjukvårdenregister samtt.ex.
integritetenanställda i sig inget hotmedlemmar, utgöröver motetc.
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skulle behöva kontrolleras stickprovsvis, så inte andramen att
uppgifter registreras sådana fårän finnas i registren.som

Vetskapen Datainspektionen sin uppmärksamhetägnarattom en
skärpt tillsyn bör ha allmänpreventiv effekt och avhålla registeran-en
svariga från inrätta och föra otillåtna register eller med ickeatt att ta
tillåtna uppgifter i registret. När det gäller de nuvarande förhållandena
räcker det peka på skillnaden mellan det nuvarande antalet anmäldaatt
registeransvariga, 38 500, och det uppskattade antalet personregisterca
i landet, 200 000 500 000. Ett mycket antal register kan såledesstort-

med beaktandeäven siffrorna inte direkt jämförbara, dåärattav-
varje registeransvarig kan ha flera register på goda grunder f.n.antas-

helt undandragna varje kontroll.vara
Mot denna bakgrund ansåg utredningen i sina tidigare ställnings-

taganden tillsynssystem under vissa förutsättningar, bl.a.att ett en
anmälningsplikt för vissa register, borde kunna detersätta nuvarande
tillståndssystemet.

13.7 Remissutfallet

Remissinstanserna delar genomgående utredningens uppfattning att
Datainspektionens bör från tillstânds-över till till-styrasresurser
synsverksamhet. Flera remissinstanser understryker tillsynaktivatt en

nödvändig för fåär skydd för den enskildes integritetsin-att ett gott
tressen.

Vad gäller frågan det möjligt heltär slopa tillståndsför-attom
farandet instämmer majoriteten remissinstanserna i utredningensav
förslag byggt på anmälningsplikt för vissa register böratt ett system

det nuvarandeersätta med amnälan/tillstånd.systemet
Några remissinstanser emellertid ordning med tillståndattanser en

bör behållas i viss utsträckning. Viss tveksamhet uttrycker Juridiska
Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och uttalar att en
möjlighet bör behållaövervägas är reducerat krav påattsom ett
förhandstillstånd baserat på allmänt formulerat känslighets- ellerett
farlighetskriterium. Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket
ifrågasätter inte kravet på tillstånd bör finnas kvar för deom mest

Ävenintegritetskänsliga registren. Riksdagens ombudsmän attmenar
det straffsanktionerade tillståndskravet inte helt kan ersättas av en
skärpt tillsyn och ökad normering bransch- och sektorsvisgenom
gällande detaljföreskrifter och i fortsättningen kraväven påatt
individuellt tillstånd bör gälla för varje personregister existens kanvars
medföra beaktansvärda risker för integritetskränkningar. Svenska
kommunförbundet både teoretiska och praktiska skäl talar förattanser

bibehållet tillståndsförfarande.ett
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överväganden13.8

Utvecklingen hos Datainspektionen visar fortsatt ökningen av
tillstândsärenden.antalet För budgetåret 1992/93 räknar inspektionen

med antalet ärenden, inte handläggs enligt förenklatatt ettsom
förfarande, ökar med 20 %. inspektionenTrots under deatt senaste
åren bedrivit rationaliseringsarbete inom tillståndsverksamheten, vilket
bl.a. lett till föreskrifter förenklade ansökningsförfaranden för fleraom
olika registerslag, tillståndshanteringen fortfarande i anspråktar storen
del inspektionens för %.1991/92 drygt 30 För budgetåretav resurser,
1992/93 har Datainspektionen mál för tillstândsverksamheten attsom

skall i anspråk högst % inspektionensdenna 30 totala arbetstid.ta av
finnsHos Datainspektionen för närvarande registrerat drygt 50 000

och 000 tillstånd.licenser knappt 50 Enligt utredningens beräkningar
hade antalet licenser bort mellan miljon.500 000 ochvara en

medNackdelarna det nuvarande tillståndssystemet kan sammanfattas
följande sätt.
Enligt den undersökning utredningen har utföralåtit ochsom som

redovisats föregåendehar i det innefattar tillstândsansökningarna både
behandling känsliga uppgifter och behandling från integritets-av som
synpunkt framstår tämligen harmlös. Det har visat sigsom vara
mycket dra klarsvårt mellan dessa tvâ kategorier. Följdengränsatt en

Datainspektionenblir omotiverat del sin tidägnaratt stor atten av
granska behandling inte borde bli föremål för den relativtsom
omfattande procedur tillståndsprövning innebär.som en

Datainspektionens tillsynsverksamhet samtidigt begränsad tillär ett
ganska litet antal inspektioner varje inspektioner visarår. Dessa på den
andra sidan efterlevnaden gällande regler och därmed in-att av
tegritetsskyddet i vissa hänseenden bristfälligt. vitsordas ocksåDetär
i några remissyttranden kunskaperna lagstiftningen på mångaatt om
håll uppenbart bristfälliga.är

Bara begränsat antal datasamlingar, jämfört med det antalett som
existera i landet, anmäls till Datainspektionen. betyder detDetantas att

finns datasamlingar förantal okända Datainspektionen.ärett stort som
majoriteten dessa förmodligen harmlös detDen kanärstora av men

finnas information.bland dem också datasamlingar med mycket känslig
Problemet med den grå sektorn sammanhänger allt döma medattav
den Datainspektionens fördel avdelats inspektions-att av resurser som

verksamhet begränsad. bland de persondataansvarigaManär vet att
risken för upptäckt låter bli söka tillstånd eller göraattom man
anmälan försumbar. gäller för övrigt ocksåDettaär nästan t.ex.
efterlevnaden de villkor enskildakan ha meddelats i detav som
ärendet. Som någon remissinstans framhåller kan vissa brott mot
datalagen, sådana innebär Datainspektionens villkort.ex. attsom
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åsidosätts, i princip bara upptäckas i samband med inspektionens
tillsynsverksamhet.

Enligt utredningens mening talar goda skäl för tillstånds-övergeatt
förfarandet till förmån för med tillsyn. Datainspektionenett system
skulle inte längre behöva syssla alltför ingående med behandling av

personuppgifter, det skulleharmlösa bli tillräckliga eller i fallvart
förbättre intensifierad tillsyn och sist inte minst, ettresurser en men

renodlat tillsynssystem skulle ha allmänt avhållande effekt på deen
persondataansvariga avvika från de regler gälleröverväger attsom som
för integritetsskyddet. Majoriteten de remissinstanser har yttratav som

frågansig i har också tillstyrkt övergång till renodlat till-etten
synssystem.

remissyttrandenI några har emellertid hävdats integritetsskyddetatt
kräver tillstándssystemet behålls för integritetskänsligadeatt mest
datasamlingarna. Mot detta kan i sin invändas olika försöktur att
redan har gjorts inskränka tillstándsprövningen. förenkladeDetatt
förfarandet infördes Datainspektionen led i inspektio-ettsom av var

ansträngningar begränsa medarbetet de harmlösaattnens mera
datasamlingarna till förmån för de känsliga. Genom ändringarnamera
i datalagen år 1982 begränsades uttryckligen tillståndskravet till de
kategorier personregister särskilt känsliga. Syftetansågsav som vara

inskränka omfattningen tillståndsprövningen och iatt attvar av
motsvarande mån öka tillsynsaktiviteterna. mål uppnåddesDessa

förockså, bara tid. Det dröjde inte länge förrän situationenmen en var
densamma före lagändringarna tillståndsansök-med så mångasom
ningar knappast några inspektioner kunde Teoretisktäga äratt rum.
det naturligtvis tänkbart fortsätta i riktning ännuatt mot ett mer
reducerat tillståndskrav. från gränsdragningsproblemBortsett de som

visar erfarenhetenuppkommer emellertid antalet tillståndsärendenatt
ganska skullepå bli så betydande skullesnart nytt stort att resurser
läggas handläggningen.på Detta hänger naturligtvis medner samman

inget tyder på takten i datoriseringen i landet kommeratt att att stanna
Till kommer fördetta det finns risk medävenatt attupp. en man en

begränsad tillstándsverksamhet förfuskar huvudtanken att genom
reducerad tillståndsbyråkrati möjliggöra effektiviserad tillsyns- ochen
kontrollverksamhet.

I detta sammanhang bör emellertid också de s.k. samkörningarna
diskuteras. Samkörning har ordet sådant iutan att som anges-

fördatalagen likväl många kommit symbolisera riskerna frånatt-
integritetssynpunkt med ADB-användningen.

begreppet samkörning maskinellMed eller elektronisknärmastavses
bearbetning personuppgifter hänförs till visst ändamål till-ettav som

med personuppgifter hänförs till ändamål hosett annatsammans som
den persondataansvarige eller persondataansvarighos ellerannan annan

manuell direkt överföring uppgifter från datasamling tilläven av en
en annan.
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alltid tillståndprincipbestämmelser krävs inuvarandeEnligt av
tillstånd gällerpåsambearbetning. Kravför sådanDatainspektionen en

inspektionenbeslutförfattning ellerfinns stöd idetdock inte ett avom
enskildes samtycke.med dendeteller görsom

centralautvecklats frångenomgåendeharInformationssystemen
har ökatteknisktordning, vilketdecentraliseradtill settsystem en

skull kan hävdaför den"samkörning" attbehovet utan att manav
Även databasteknikenhar ökat.därigenomenbartintegritetsriskema

öka antalettillbidragitallmänhet harteknikanvändningen ioch att
material. Dennauppdatera lagratbehovetliksom"samkörningar", att
därigenomoch görafortsättakan förväntasutvecklingtekniska

felaktigaingeintevanliga. För"samkörningarna" ännu attmera
utredningen ienligtbör"farlighet"teknikensföreställningar manom

använda"samkörning"föri ställetintegritetssammanhang termen
Idatasamlingar.uppgifter mellanoch överföringsambearbetning av

sambearbetning ocksåframgår, medintedärföljandedet annatavses,
datasamlingar.mellanuppgifteröverföring av

ipersonuppgifterskersambearbetningomständighetenDen att av
leda tilliblandvisserligen sägasdatasamlingar kan ettflera mera

ochinsamlingintegritetsintrång änokontrolleratochomedelbart om
lidandeockså bliDatakvalitén kandatasamling.endasker ilagring en

används förändamålför visstinsamlats ettuppgifter ettatt somav
ordning,nuvarandebehålladärförUtredningen har övervägt attannat.

tidigare harfall. Somvissaföreligga itillstånd skallkrävadvs. attatt
utvecklingenochutvecklingentekniskaemellertid denharutvecklats

iframöverkommerfram till ochlettdecentraliserade attsystemmot
sambe-mängdtill förekomstenleda framgradhögre storän av en

egentliga riskerinnebär någrabearbetningardessaarbetningar utan att
förtillståndsprövningmedordningintegritetsskyddssynpunkt. Enfrån

ianspråktagandeorimligtdärför innebäraskullefall stortdessa ett av
integritets-förvinstermotsvarandeDatainspektionens utanresurser

skällika godaminstsambearbetningarnafördärförfinnsskyddet. Det
ochflexibeltupprätthållai övrigtdatasamlingarför ettattsom

föreslåför intehar alltsåUtredningenobyråkratiskt stannat attsystem.
fall.i dessasärlösninginförande enav

datalagförslaget till§ ianslutning till llidiskuterarUtredningen
tillåtensambearbetning ärhuruvidaskallbedömningen görashur en

eller inte.
hög tiduppfattningenligt utredningensdetSammanfattningsvis är

tillståndsförfarandepartiellttankenöverger ettatt genomatt manman
UtredningenADB-området.integritetsfrâgorna påskulle kunna hantera

till-renodlattillövergångförslagsitt tidigare ettvidhåller om en
tillupphovsinnaturligtvis isådantEtt tursystemsynssystem. ger

förutsättningarvissagenomförasinteoch kanproblemvissa attutan
avsnitt.itill dettaåterkommer nästaUtredningenföreligger.
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Som utredningen har redovisat i det föregående avsnitt 9.5 och
13.5 krävs i vissa fall enligt förslaget till EG-direktiv särskildaatt
förutsättningar föreligger för personuppgifter skall få behandlas,att
nämligen antingen särskild reglering i lag eller författning,en
tillstândsbeslut dataskyddsmyndigheten eller slags besked frånettav
myndigheten med anledning anmälan från den persondataansvari-av en

För behandling känsliga uppgifter har utredningen valtge. av
alternativet med särskild reglering i lag eller författning seen annan
20 § förslaget till datalag och här alltså utredningensstämmer förslag

övergång från det nuvarande tillstándssystemet till till-om en ett
med direktivförslaget.överenssynssystem
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förutsättningar förVissa14 en

tillsynsverksamhetrenodlad

Gällande14.1 rätt

databehandling inteautomatisktillsynDatainspektionen överutövar att
integritet 15personligaregistreradsintrång imedför otillbörligt -

§§ datalagen.18
hartill de lokalerfå tillträdeinnefattastillsyn rättl denna att som

dokumentati-dentillfå tillgångADB-verksamheten,medsamband att
kömingarföranstaltaochdatabehandlingenrör att avegnaomsomon

16 §.personregister
datainspektionenregisteransvarige lämnadenvidareåliggerDet att

§.tillsyn 17för sininspektionen begäruppgifterde som
denneregisteransvarigevitesförelägga denkanDatainspektionen om

24 §.tillsynensamband medskyldigheter isinafullgörinte
medföramedfört eller kanpersonregisterförande antasHar av
meddeladatainspektionenintegritet kanpersonligiotillbörligt intrång
förbjudaåstadkommas,kaninterättelse sätteller,villkor annatom
tillståndmeddelatåterkallapersonregister ellerförandefortsatt av

18 §.

ställningstagandentidigareUtredningens14.2

förutsätterinte sker,förprövningnågondärtillsynssystem,renodlatEtt
personregistreringbestämmelsernagrundläggandededels angesatt om

möjlighetDatainspektionendelsdatalagen, atti normergenomatt ges
förekomstensektorerbranscher ocholikadetaljregleraförväg samt atti

kommeromfattningtillräckligianmälanpersonregistervissa genomav
kännedom.inspektionenstill

sektorsregleringbransch- ellerDatainspektionens

sålundabörtillsynssystemrenodlat attiUtgångspunkten även varaett
grundläggandededatalagenibestämmelsernamateriellade anger
grundläggandedeFörutompersonregistreringen.förförutsättningarna

närvarande,förliksomemellertid,behövsdatalagenbestämmelserna i
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regelutfyllnad på lägre nivå. I praktiken innebär den förenkladeen
tillståndsgivningen register inom viss sektor i förvägatt en normerats

Datainspektionen med stöd bl.a. verkställighets-av antagenav en
föreskrift och den registeransvarige, haratt register på vilketettsom
föreskrifterna tilllämpliga,år på särskild blankett ansöker tillståndom
hos inspektionen. Denna därefter formellt tillstånd och beslutarger
bl.a. innehållet i föreskrifterna skallatt gälla såsom villkor eller
"föreskrifter" enligt terminologin i 5 och 6 §§ datalagen för registret.

Denna ordning föranleddär närmast inspektionen f.n. inte harattav
någon laglig möjlighet dispens från tillstândskravet ochatt inte harge

allmänt bemyndigande utfärda generellaett regler på dataomrâdet.att
De nuvarande bestämmelserna i regeringsformen 8 kap. 5 och

7 §§ vidaresätter för inspektionensgräns regleringsmöjlighet.en
Även med uttryckligt bemyndigande i datalagen tordeett det inte vara
möjligt för regeringen subdelegera normgivningsmakt Datain-att
spektionen det gällernär det kommunala och landstingskommunala

Ävenområdet se 8 kap. 5 och 7 §§ regeringsformen. den privata
verksamhet inte kan räknas till "näringsverksamhet" se 8 kap.som
7 § 3 regeringsformen faller utanför. Möjligheten för inspektionen att

dessa sektorer regelgivning förutsätter således ändringnormera genom
i grundlagen.

En regelgivning, innebär inspektionen utfärdar detalje-attsom mera
rade bestämmelser för inrättande och förande olika slags register,av

framhållitsär grundläggande betydelse för övergång tillsom av etten
renodlat tillsynssystem. Möjligheterna för Datainspektionen iatt ett
framtida tillsynssystem skilda områden bör emellertid kunnanormera
inskränkas till de områden där registrering känsliga uppgifterav
förekommer, dvs i princip sådana uppgifter i 4 § och 6 §som nu anges
andra stycket datalagen, register med uppgiftersamt om personer som
saknar sådan anknytning till den registeransvarige följer med-som av
lemskap, anställning Register inte innehålleretc. känsligasom
uppgifter bör täckas de grundläggande bestämmelserna i datalagen.av

Ändring i grundlagen

En ordning med kompletterande föreskrifter förutsätter regeringenatt
eller den myndighet regeringen bestämmer, dvs. närmastsom
Datainspektionen, bemyndigande närmare reglera vadettges att som
skall gälla för inrättande och förande personregister skildapåav
områden deutöver grundläggande bestämmelserna i datalagen och i
särskilda registerförfattningar. Utan ändring i regeringsformenen
torde dock sådant bemyndigande emellertid,ett framgått, barasom
kunna gälla registrering inom statlig verksamhet och privat "närings-
verksamhet". Den kommunala sektorn och vissa andra områden skulle
därför falla utanför. Det ligger emellertid under alla förhållanden ett

värde i så beskaffat,stort äratt det intesystemet råder någraatt
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oklarheter i konstitutionellt hänseende frågai den närmareom
regleringen.

föreslårUtredningen därför 8 kap. regeringsformen7 § ändrasatt
till uppräkningen i paragrafen fogasså, "skyddämnetatt mot

kränkning personlig integritet vid personregistrering med hjälpav av
automatisk databehandling"

.
fråga utformningenI bemyndigandet i datalagen föreslogom av

Datainspektionen i promemoria till regeringen ien som gavs
bemyndigandenovember 1988, för regeringen eller inspektionenatt ett

skulle befogenhet undan frånvissa slag personregisteratt taavse av
tillständskravet under förutsättning det samtidigt meddelas generellaatt
föreskrifter för de undantagna personregistren. Under remissbe-
handlingen promemorian kritiserade remissinstanser bl.a.vissaav
Statskontoret, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet,
Svenska Bankföreningen, Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges
Industriförbund förslaget i denna Kritiken siktedel. pånärmasttog att

ordning bli omfattningendet i sådan kunde svårt överblickaatten av
undantagen.

delar den kritik remissyttranden harUtredningen i dessasom
kommit fram utformningen det föreslagna bemyndigandet. Detom av

fâbemyndigade i datalagen utredningen förordar bör lämpligensom
innebörden, det register ofta före-den sådanaatt avser grupper av som

kommer och enhetlig karaktär.ärsom av

Anmälningsskyldigheten

med bransch eller sektorsreglering inspektionensEn ordning genom-
förutsättning förförsorg skall kunna slopa det nuvarandeär atten man

tillstândskravet. En ytterligare förutsättning för tillståndspliktenatt
skall kunna bort tidigare har vissär, nämnts,tas attsom en an-

införs.mälningsplikt
dag det fåRedan i tänkt anmälningarna för licens skallär att att

förviktig grund inspektionens tillsynsverksamhet seutgöra en prop.
1981/82: 189 25. tillstândsprövningen förstärksOm upphör, behovets.

få överblick personregistreringen. obligatorisktEttöveratt enav
anmälningsförfarande blir därför tillbetydelse. Med hänsynstorav

förenkla tillsynshandläggningenbehovet och inordnaatt attav
anmälningarna i regelsystem anmälan innehålla vissamåsteett nytt
grundläggande upplysningar.

Ytterligare skäl införa anmälningsplikt det under-ärett att atten
för den enskilde få den insynlättar i personregistreringen hanatt som

har tilleller hon se 10 § datalagen. Genom hänvändelse tillrätt en
inspektionen kan han eller hon få besked olikapå enkelt desättett om

känsligaslag personregister från tid till förs.av mera som annan
skäl talar för formEtt anmälningssystem någonärannat ett attsom

anmälan eller registrering hos tillsynsmyndighet ingår ettav en som
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led i integritetsskyddet dataområdet andrapå i länder. ‘Se om
förhållandena i Finland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien
i bilaga 4. En avsaknad anmälningsplikt i landvårt skulleav en
således kunna avvika från vad vanligt utomlands.ärsom

Vad kan tala införa anmälningssystem framför alltärmot att ettsom
byråkratiskdetta omgång vissa i anspråk.äratt taren som resurser

Anmälningsskyldigheten bör emellertid kunna inskränkas till fall dåde
uppgifterkänsliga förekommer, dvs i princip sådana uppgifter som nu

i och 6 § andra stycket datalagen, register med4 § samtanges
uppgifter saknar sådan anknytning till den personda-om personer som
taansvarige följer medlemskap, anställning Anmälnings-etc.som av

gälla för följande kategorier personuppgifter.plikt skulle således tre av

Känsliga uppgifter i egentlig mening, dvs. uppgift brott,l om
tvångsingripande, hälsa, sexualliv, politisk uppfattning,ras,
religiös tro etc.
Personuppgift omdöme eller värderandesom avser annan
upplysning någon.om

anknytning till3 Uppgifter saknar sådan denom personer som
registeransvarige följer medlemskap, anställning, kundför-som av
hållande o.d.

persondataansvarig använderinnebär exempelvis endastDet att en som
har naturlig anknytning till honom intepersonuppgifter som en

fall med naturlig anknytningbehöver någon anmälan. Skulle igöra ett
givetvisuppgifterna i sig känsliga, anknytningen, bör docktrotsvara

anmälningsskyldighet föreligga.

i framtida tillsynsverksamhetenHuvudpunkter den

huvuduppgift för inspektionen i renodlat tillsynssystem blirEn ett att
inspektioner och kontroll till bestämmelserna efterlevsattgenom se

integritetsskyddet upprätthålls.och
för i huvudsak de anmälningarUnderlaget tillsynen bör utgöras av

bör hos in-register föreligger hos inspektionen. Dessasomom
den bransch-spektionen kunna systematiseras så. deatt motsvarar

får inspektioneneller sektorsreglering föreligger. Härigenomsom en
möjlighet till överblick och till fortlöpande följa utvecklingengod att

förut-olika områden. Datainspektionen får därigenom ocksåinom
anpassning föreskrifterna kansättningar dengöraatt som varaav

registeransvariga bör vidarepåkallad. Genom inspektioner hos utvalda
stick-regelbundet Inspektionerna kan antingen skekontroll göras.

efter nuvarande projektverksamhetenprovsvis eller denmönster av
registeransvariga.till vissa områden ellerkoncentreras grupper av

naturligt Datainspektionens tillsyn i första hand inriktasDet är att
inspektionen. Myndig-de register skall anmälas tilltyper av som
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heten bör dock vissägna uppmärksamhet de registeräven intesom
behöver anmälas, dvs. den register.stora massan av

Det får förutsättas registeransvarig, föraatt en att ettsom avser
särskilt känsligt register eller register inte ingår i någon deett som av
standardkategorier kan finnas, kontakt med inspektionen företarsom
eller i samband med sin anmälan för inte riskerasenast registretatt att
blir föremål för rad ingripande, icke förutsedda villkor elleren rent av
förbjuds. Vetskapen inspektionen skärptutövar tillsynatt börom en
effektivt kunna bidra till sådant handlingssätt.ett

Inspektionen bör, i enskilt fall liksom f.n.antytts, ettsom nyss
kunna meddela de villkor skall gälla för förande register.ettsom av

För många register känsligt slag torde med hänsyn till vadav mera
har skillnaden i praktiken mellan förprövningsagtssom nu en

tillstånd och efterprövning tillsyn inte bli så för den registeran-stor
svarige. Kontrollen kommer däremot kunna skärpas och tillsynenatt
effektiviseras har frigjorts från den nuvarandeattgenom resurser
tillstândsprövningen för Datainspektionens del.

De personregister inte anmäls, anmälningspliktoavsettsom om
föreligger eller inte, får, utredningen tidigare har berört i dettasom
avsnitt, inspektionen också bevaka kontroll hos de registe-genom en
ranvariga. Förfrågningar och information bör kunna riktas till grupper
eller inom sektorer, där kontrollbehovet bedöms särskilt stort.vara
Erfarenheterna de tillsynsprojekt inspektionen har genomförtav som
bör framgått härvid kunna tillvara.tassom

De förteckningar och register företagöver redan förs exempel-som
vis det allmänna företagsregistret BASUN bör kunna användas som

verksamt underlag för sådan inspektionsverksamhet.ett en

14.3 Remissutfallet

remissinstanserDe har berört frågan betonar behovet fylligsom av en
reglering i lag och andra föreskrifter. Den registeransvarige måste ha
möjlighet förutse visst register tillåtetatt är eller inte ochettom en
tydlig och utförlig reglering alltså motiveradär redan rättssäker-av
hetsskäl. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet framhåller

förutsättning för det föreslagna tillsynssystemetatt skall uppfyllaatten
den straffrättsliga legalitetsgrundsatsen och i övrigt fungera till-
fredsställande lagreglerna,är liksom övriga föreskrifter,att uppfyller
betydande krav på precision.

Majoriteten de remissinstanser uttryckligen har tagitav som
ställning till frågan, bl.a. Riksdagens ombudsmän och Datainspektio-

godtar Datainspektionen möjlighet meddelaatt bransch-nen, attges
eller sektorsföreskrifter komplettering till de grundläggande be-som
stämmelserna i datalagen. Dessa remissinstanser tillstyrker också
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tillkänsligaförslaget grundlagsändring. l fråga avgränsningenomom
personuppgifter uttalar Datainspektionen förandet de mindreatt av
integritetskänsliga registren liksom hittills i princip bör endaststyras

synpunkter förekommerföreskrifterna i datalagen. Kritiskaav
emellertid i del yttranden. remissinstans erinrar bestämmel-En omen

regeringsformen varje medborgare ii 2 kap 3 § andra stycket attsen
skall skyddas hansden utsträckning i lagnärmare mot attsom anges

Ävenintegritet kränks personregistrering med ADB.personliga genom
genomförs, det vidare iden föreslagna grundlagsändringen sägsom

den berörda bestämmelsenyttrandet, kvarstår sätter gränseratt nyss
normgivningsmakt efter delegation kan tilläggas regering-för den som

eller Datainspektionen.en
Även godtasdet gäller den föreslagna anmälningsskyldighetennär

frågan imajoritet de remissinstanser har tagitden som uppav en av
i Stockholm har svårtsina yttranden. Kammarrätten att tro att

för inspektionsverksamheten.anmälningarna kan underlagavvaras som
följdligger i tillsynen kan hämmasolägenhetDen att som en avsom

Datainspektionendärför få Enligtarbetet med anmälningarna torde tas.
mindre känsligpersonuppgiftshantering bedömsbör den som vara av

anmälan. Andra remissin-krav någon särskildfå ägaart utanrum
anmälningsplikt överhuvud-det inte självklart någonattstanser anser

personregister ifinnas. Skyldigheten dokumenteraskall atttaget
effektiv Datainspektionen,kombination med tillsyn säger t.ex.en av

universitet, kan mycket välJuridiska fakultetsnämnden vid Stockholms
anmälningshanteringbättre kontrollinstrument änett somenvara

bedrivamyndighetens och minskar möjligheternabelastar attresurser
tillsynen.

förenade medremissinstanser pekar på olika problemVissa ärsom
anmälningsplikten bara gäller föranmälningsskyldighet. Eftersomen

själv ställning tillregister den registeransvarigevissa måste ta om
yttranden pekaranmälningspliktigt eller inte. I någraregistret är man

för den registeransvarigeolägenheter kan uppkommapå de genomsom
bedömning i efterhand deDatainspektionen förutsätts göraatt aven

Riksförsäkringsverket framhåller denanmälningarna.inkomna att
Datainspektionensfå i osäkerhetregisteransvarige kan leva om

Riksskatteverket bör det krävasunder obestämd tid. Enligtbedömning
beskedtid efter anmälan lämnarDatainspektionen inom viss kortareatt

finner förandetregisteransvarige inspektionentill den att avom
villkorvillkor. fall bör sådanaregistret förutsätter betungande I annat

framgåromständigheter intemeddelas endast de beror på somom
Datainspektionensynpunkter förs framanmälan. Samma menavav

integritetssynpunktfråninspektionen pekar också de skador som
tillfälle granska anmäl-inträffa myndigheten har haftkan innan att

anmälningskravet kombinerasDatainspektionen förordarningen. att
för Datainspektionens granskningform tidsfristmed någon avav

personuppgifterna inte fåroch behandlingenanmälningen att av
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tidsfristen löpt kan enligt inspektionenpåbörjas förrän Ett alternativut.
till formellt förhandsbesked.införa En sådan regel,rättatt envara

yttrandet, skulle emellertid kunna i alltför hög graddet isägs anses
i dagens tillståndssystem därför strida delikna prövningen och mot av

Juridiskautredningen förordade principerna för datalag.en ny
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet erinrar de riskerom som

register och registeranvändningar otillbörligtligger i momentana av
den synvinkeln det enligt fakultetsnämnden absolutslag. Från är

möjlighet meddelanödvändigt Datainspektionen åtminstone haratt att
interimistiska förbud viss anmäld aktivitet.mot en

överväganden14.4

för integritetskänsliganuvarande tillståndstvångct behandlingDet av
frånregisteransvarige beslutpersonuppgifter innebär den ettatt genom

förekommande fall regeringen fårDatainspektionen eller i veta om
för det skall fåregistret tillåtet och kännedom villkorenär attom

den persondataansvarige självföras. renodlat tillsynssystem detI ärett
personuppgiftshanteringhand får ställning till hansi första tasom om

ställts för hanteringen. Dethåller sig inom de har ärramar som upp
för det finnsdärför avgörande betydelse sådantett system att enav

persondataansvarigesutförlig reglering till ledning för dentydlig och
handlande.

för det nuvarande allmäntdatalagen kommer, i ställetDen nya
innehållaotillbörligt intrång i personlig integritet,hållna begreppet att

personuppgifter.regler olika hänseenden för behandlingen Lageni av
nödvändigainnehålla bl.a. bestämmelser dentänktär att om an-

ändamål, förutsättningarna för behandlingknytningen till ett av
formen förpersonuppgifter, vilka personuppgifter får behandlas,som

från personuppgifter. Reglering-samtycke den enskilde och gallring av
utformats sådantbehandlingen känsliga uppgifter har på ettav aven

dennågon tveksamhet inte heller skall behöva uppstå hossätt att
uppgifter tillåtenpersondataansvarige behandling känsliga ärom en av

eller den angivna bakgrunden utredningen deninte. Mot attnu menar
förutsättningen för tillsynssystem föreligger,första renodlatett

behandlingnämligen de grundläggande bestämmelsernaatt om av
personuppgifter uppfyller de krav precision rimligen kansom
ställas.

integritets-förhållandevis fylliga regleringen i lag skulleTrots den
för den persondataan-skyddet för den enskilde och förutsebarheten

tidigare ställningstagandensvarige utredningen framhåller i sinasom-
remissinstanser har berört frågan haroch majoriteten desom av som

konstitutionellanslutit sig till vinna på regelutfyllnad lägreen en-
nivå för olika branscher och sektorer. Samtidigt bör hålla i minnetman
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enligt grundlagsbestämmelsen i 2 kap 3 § andra stycket regerings-att
formen omfattningen det integritetsskydd den enskilde åtnjuterav som
skall i riksdagen stiftadnärmare lag. Den normgivningsmaktanges av

skall delegeras till regeringen eller Datainspektionen får inte blisom
för omfattande och den bör få klar avgränsning.en

behovNågot ytterligare normering i fråga de mindreav en om
känsliga personuppgifterna torde inte finnas, behandlingen demutan av
bör kunna enbart ledningske med de allmänna bestämmelserna iav
datalagen. sker i dag förutsättningarnaSå och för sådan ordning bören
bli bättre den datalagenännu tänkt innehållaäratt attgenom nya
fylligare och precisa bestämmelser. Bemyndigandet i datalagenmera
för regeringen eller Datainspektionen meddela kompletterandeatt
föreskrifter alltså i principbör bara sådan behandlingavse som
innefattar särskilda risker för den enskildes integritet. Gränserna för
bemyndigandet i det hänseende diskuteras bör i principsom nu
sammanfalla med den avgränsning skyldighetengörs anmälaattsom av
datasamlingar till Datainspektionen. Utredningen den frågan itar upp
det följande.

Ytterligare begränsning bör Det naturligt Datain-göras. är atten
spektionens normering sikte områden där det finns många ochtar
likartade datasamlingar. En sådan normering förutsebarhetenökar för
åtskilliga persondataansvariga och integritetsskyddet för många
enskilda. Datainspektionens tillsyn underlättas breda områden. En
reglering enstaka behandling personuppgiftertypers-om avser av av
bör däremot i princip inte förekomma. Som exempel på vad ut-
redningen åsyftar kan sjukhusens patientregisternämnas och olika
forskningsregister.

I enlighet med vad har förordar utredningen det isagts attsom nu
datalagen in bestämmelse regeringen eller, eftertas atten om
regeringens bemyndigande, Datainspektionen får i fråga sådanom
behandling innefattar särskilda risker för den enskildes integritetsom
och vilken behandling ofta sker inom visst område för visstett ett
ändamål, meddela föreskrifter tillämpningennärmare be-om av
stämmelserna i datalagen behandling personuppgifter. sådantEttom av
bemyndigande kräver, utredningen har berört i sina tidigaresom
ställningstaganden, ändring i 8 kap 7 § regeringsformen.en

tredjeEn förutsättning för renodlat tillsynssystem bör, ocksåett som
majoritet de remissinstanser har berört frågan har ansett,en av som

animälningsskyldighet kan läggas till grund för inspekti-vara en som
onsverksannheten. Anmälningsskyldigheten bör, liksom bemyndigandet
för Datainspektionen meddela kompletterande föreskrifter, baraatt

sådana datasamlingar kan innefatta särskilda risker försägasavse som
den enskildes integritet. Syftet med anmälningsskyldigheten är att
anmälningarna skall ligga till förgrund Datainspektionens tillsyn av
behandling personuppgifter. Genom anmälningarna kan också denav
enskilde, utredningen har utvecklat i avsnitt få information5.3,stom
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sådana datasamlingar innefattar särskilda risker för denom som
enskildes integritet. Någon gång kan också anmälan föranleda etten
direkt ingripande från inspektionen i form villkor förbudeller attav
använda datasamlingar.

Det primära syftet med anmälningsskyldigheten alltsåär att an-
mälningarna skall ligga till grund för Datainspektionens tillsyn av
behandling personuppgifter. Med ledning inkomna anmälningarav av
skall inspektionen möjlighet till god överblick och inriktakunnaen
tillsynen förstai hand de datasamlingar särskildarepresenterarsom
risker från integritetssynpunkt. För skall kunna uppnå dessaatt man
syften måste emellertid antalet anmälningar hållas på hanterlig nivå.en

fårDe inte bli så många registreringen anmälningarna ochatt av
hanteringen i övrigt dem blir huvudsak och själva tillsynenav en en
bifråga. Inte heller får de bli så många Datainspektionen inte fåratt
den överblick den känsligaöver personuppgiftsbehandlingen ärsom
önskvärd.

Enligt gällande krävs tillstånd förrätt få inrätta föraochatt person-
register frågai kategorier personuppgifter, nämligentreom av
känsliga uppgifter i egentlig mening, uppgifter om personer som
saknar viss anknytning till den persondataansvarige personuppgif-samt

blir föremål för sambearbetning. I avsnitt 9 harter utredningensom
förordat i sig känsliga uppgifter huvudöver inte behandlasfåratt taget

det inte, förutom vid samtycke, finns särskilt stöd i författning förom
behandlingen. Det kan knappast råda någon tvekan berördaattom nu
behandling bör anmälas till Datainspektionen.

När det sedan gäller behandling uppgifterav om personer som
saknar sådan anknytning till den persondataansvarige följersom av
medlemskap, anställning, kundförhållande eller därmednågot
jämförligt förhållande skälet tillär den nuvarande tillstândsplikten att
behandling inte angeläget behov bör få ske uppgifterutan ett av om
andra sådanaän har naturlig anknytning till denpersoner som en
persondataansvariges verksamhet. Denna grunduppfattning borde leda
till, kan det hävdas, i dessa falläven anmälningsskyldighetatt en
skulle föreligga. Det finns emellertid också skäl talar i motsattsom
riktning.

Man bör till början ha i minnet behandlingen i de fallatt,en om en
naturlig anknytning saknas också i sig känsliga uppgifter,avser en
anmälningsskyldighet följer förekomsten känsliga uppgifter. Vadav av
diskussionen gäller således behandlingär harmlösanu av mera
personuppgifter.

De uppmärksammade fallen behandling där anknytningmest av
saknas har varit behandling personuppgifter för direktreklamända-av
mål. I utredningens förslag finns särskilda regler syftar till attsom
skydda den enskildes integritet vid behandling för direktreklamändamål

personuppgifter hänför sig till honom. förI och sig börav som
behandling personuppgifter för direktreklamändamål kunna skeav utan
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enskilde har samtyckt till behandlingen. Omden mottagarenatt av
emellertidskulle komma sig behandlingen börreklamen motsättaatt

intresse hos den enskilde denkonstituera sådantdetta övertarett som
sistnämnde får dåpersondataansvariges intresse och den stoppa

ienskilde ifr § första stycket 6 lag-direktreklamen till den ll
persondataansvarigeförbud för denuttrycklig regelförslaget. En om

för direktreklamändamål i strid denbehandla personuppgifter motatt
finns 28 § i lagförslaget.enskildes önskan i

fall saknasanmälningsskyldighet i de detväsentligt skälEtt mot en
tillsådan ordning skulle ledanaturlig anknytning vidareär ettatt enen

sammanhänger bl.a. med denanmälningar. Dettamycket antalstort
Visserligenförekommande 0rd- och textbehandlingen.vanligtmycket

tillämpningsom-sådan undantagen från lagensordbehandlingenär som
framgår specialmo-förslaget till datalag. Som6§ 5råde se av

tillämpligt bara såundantagettill denna bestämmelsetiveringen är
för ordbehandling. Lagraspersonuppgifterna föremållänge ärsom

ordbehandling blirför andra syftenuppgifterna för behandlas änatt
flertalet fallförhålla sig så det itillämplig. tordedatalagen Det att

förskrivsskrivelser, dokumenti maskinen de brev, etc. utsomsparas
söka itill materialet och för kunnasnabb tillgångskall ha attatt man

särskilt den offentliga sidan,så det, påVidare torde detdet. attvara
andrafall korrespondens, beslutfinns många där personerm.m. avser

naturlig anknytning till.persondataansvarige harsådana denän ensom
integritetsskydds-de skäl frånutredningens meningEnligt är som

situationer-i de berördaför anmälningsskyldighetsynpunkt talar nuen
från jfr avsnitttidigare har utgåttutredningenän somsvagarena

anmälningsskyldighetenordning därkommer14.2. Till detta att en
hård begränsning antaletsitt syfte förutsätterverkligen fyller aven

förordar därför inte längre någonUtredningenanmälningar. an-
fallen.mälningsskyldighet i de berördanu

Återstår avsnitt 13sambearbetningsfallen. utredningen iNärså
tillstånd blevsärlösning medför dem skulle hadiskuterade enom man

orimligtskulle innebärasådan ordningslutsatsen ett stortatt en
motsvarandeianspråktagande Datainspektionens utanresurserav

sambearbetningarna,fanns därför förför integritetsskyddet. Detvinster
i Övrigtför datasamlingarminst lika goda skälsades det, attsom

avsnitt 13.8. Iobyråkratiskt seupprätthålla flexibelt och systemett
fram tillockså kommitställningstaganden har utredningentidigaresina

skulle begränsasvid sambearbetninganmälningsskyldigheten ävenatt
uppgifter elleromfattar känsligasambearbetningenfall därtill de

anknytning till den registeran-saknar sådanuppgifter personer somom
o.d.kundförhållandemedlemskap, anställning,följersvarige avsom

förekom inte underreaktion dettasärskildavsnitt 14.2. Någon mot
skullefråganutredningen påremissbehandlingen. När nytt tar uppnu

har i detbakgrund vadvilja förorda,utredningen sagtsmot somav
ytterligare och baraanmälningsskyldigheten begränsasföregående, att
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känsliga uppgifter egentlig mening innefattas ide fall då iavser
sambearbetningen.

förslaget till datalag inenlighet med det sagda bör iI tasnu en
anmälan skall ha kommit in till Datainspektio-bestämmelse attom en

personuppgifter får behandlingeninnan behandlas, om avsernen
Äventill datalag.känsliga uppgifter 20 och 37 §§ förslagetse om

uppgifter bör emellertid från anmälnings-behandlingen känsligaavser
i dag undantagundan de fall behandlingskyldigheten utgörtas av som

datalagen och§ tredje stycket i den gällandefrån tillståndsplikten 2 a
sådanutredningens förslag till datalag. Medandra stycket i37 § en

innefattar särskilda risker förden behandlingreglering kommer som
Datainspektionens kännedomintegritet komma tillden enskildes att

hanterlig nivå.anmälningar kan hållas Detsamtidigt antalet ensom
undantag från amnälnings-framhållas debör i sammanhanget att

någon motsvarighethar inte bör haskyldigheten närnämntssom nyss
Datainspektionenbemyndigandet för regeringen ellerdet gäller att

kompletterande föreskrifter.meddela
tidsfrist förförts fram tankarVid remissbehandlingen har om en

i andra handgranskning anmälningar ellerDatainspektionens rättenav
formellt förhandsbesked.persondataansvarige fåför den ettatt

olägenheteri avsnitt 13 utförligt diskuterat deUtredningen har ärsom
och hardetta partiellt,förenade med tillstândssystem, även ärett om

förfarande intemed sådantkommit fram till den slutsatsen att ettman
integritetsskyddsområdet. Systemet medproblem finns pålöser de som

praktiken via bestämmelsernatidsfrist torde i innebära att ommanen
Äventillståndsförfarandet.anmälningsskyldighet behåller partielladet

också medges i detmed förhandsbesked skulle,ordning somen
resultat.i alltför leda till Ut-berörda yttrandet, hög grad samma

förorda ordning medredningen för sin del inte bereddär att enen
tidsfrist eller förhandsbesked.

tidsfristemellertid inte vill ha ordning med ellerOm man en
inträffa integritetsskador kanförhandsbesked kan det onekligen att

Datainspektionen.innan anmälningen har behandlatsuppkomma av
motsvarande riskför skador måste emellertid jämföras medriskDenna

förfarande. Vidtillståndsförfarande eller variant sådanti ettett en av
frågan tillsynssystem har utredningendiskussion renodlatsin ettav om

mycket möjlighetermed sådant bör habetonat störreatt ett systemman
persondataansvariga intetillrätta med alla def.n. kommaän att som

det fördoldaDatainspektionen och verksamhet isig tillhör varsav
integritetsskador. utredningenseller mindre Detorsakar ärstoramer

bli mindre ipå sikt integritetsskadorna kommerövertygelse att ettatt
tillståndsförfarande.tillsynsförfarande i partielltrenodlat än ett

persondataansvari-därefter anmälningsskyldigheten från denOm ses
anmälningsplikten haravgränsningperspektiv torde, med den somges

svårigheterfått i förslaget, det inte innebära nâgra avgöraatt om en
anmälas till Datainspektionen eller Däremotviss datasamling skall
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kan det inte bestridas den persondataansvarige kan kommaatt att
uppleva större osäkerhet med den ordningen i till-änen ettnya
ståndsförfarande. Datainspektionens bedömning med anledning av en
anmälan kan någon gång leda till inspektionen meddelar villkor föratt
behandlingen personuppgifterna eller förbjuder datasam-rentav av

Ävenlingen. interimistiskt förbud skall enligt utredningens förslag
kunna förekomma. Problemet skall emellertid inte överdrivas.
Möjligheterna för den persondataansvarige vadavgöra äratt som
tillåtet helt annorlunda iär den föreslagna ordningen med dess krav på

behandling känsliga uppgifter åtminstone i vissa hänseendenatt av
måste särskilt författningsreglerad och dess i övrigt ganskavara
ingående reglering förutsättningarna för behandla personuppgif-attav

Den persondataansvarige osäkerter. är går hargränsernasom om var
också alltid möjlighet kontakt med Datainspektionen före eller iatt ta
samband med anmälan för inte riskera datasamlingen bliratten att
föremål för ingripande.

Utredningen vill till slut frågan karaktären på den tillsynta upp om
Datainspektionen skall utföra. På grund erfarenhetersom attav

saknades såväl nationellt internationellt det vid datalagenssom var- -
tillkomst i början 1970-talet både naturligt och nödvändigtav att
statsmakterna avstod från regleringnärmare och lämnade denen
tillämpande myndigheten frihet praxis fylla reglernastor att utgenom
i lagen. De villkor Datainspektionen i dag meddelar vid till-som
ståndsprövningen eller vid sin tillsyn alltså inslag iär den materiellaett
regleringen behandlingen olika personuppgifter. Läget blirav av
emellertid helt annorlunda utredningens förslag med dessgenom
förhållandevis utförliga reglering olika aspekter datahanteringen.av av
Datainspektionens uppgifter blir i det tillsystemet att attnya se
behandlingen personuppgifter sker i enlighet med de bestämmelserav

gäller för behandlingen uppgifterna. Skulle personuppgiftersom av
behandlas i strid med vad gäller för behandlingen får Datainspek-som
tionen meddela villkor. Dessa villkor har dock inte till syfte fyllaatt

den materiella regleringen syftet åstadkommaut är rättelse. Deutan att
sanktionsmöjligheter Datainspektionen föreslås få i sin till-som
synsverksamhet behandlas i specialmotiveringennärmare i anslutning
till 39 § och följande paragrafer.

l fråga inriktningen den framtida tillsynsverksamhetenom av
hänvisar utredningen till sina tidigare uttalanden avsnitt 14.2.

Utredningens förslag delegation normgivningsmakt innebärom av
inga avvikelser från förslaget till EG-direktiv. Med uttrycket "law" i
direktivet torde nämligen också förstås regeringen beslutadeav
förordningar och de föreskrifter Datainspektionen efter delegationsom
har meddela.rätt Direktivets krav lagform torde uppfyllt,att vara

det fråga i förvägär meddelade generell karaktär,om om normer av
till skillnad från myndighetsbeslut i enskilda fall. Den inhemska
rättsordningens val normnivá torde således inte avgörande.av var
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Däremot avviker utredningens förslag från förslaget till EG-direktiv
det gäller skyldighetnär anmälangöra datasamling tillatt om en

dataskyddsmyndigheten. Enligt utredningen skall behandlingen av
personuppgifter i princip anmälas till Datainspektionen, be-om
handlingen känsliga uppgifter ifr 20 förslaget§ i till datalag.avser
Som utredningen har redovisat i avsnitt 5.3 går direktivförslaget
mycket längre.
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Gallring15 personuppgifterav

materiella gallringsregeln15.1 Den

Gällande ordningl5.1.l

juli 1991 trädde arkivlagen i kraft prop. 1989/90:72, KrU 29,Den l
1990:782. denna grundläggande regler arkivrskr. 307, SFS I omges

såväl statliga kommunala myndigheter bestämmelserhos samtsom om
i myndighets arkiv, vården arkivet ochbl.a. vad ingårsom en av

för arkivgallring arkiv. De bestämmelser gäller statliga gällersomav
vissaför arkiv hos kyrkokommunala myndigheter,också organ som

allmänna försäkringskassor. Enskildasjämställs med myndigheter och
arkiv regleras dock inte lagen.av

arkivlagen slås fast myndigheternas arkiv del detI 3 § äratt en av
de skall ordnas så delnationella kulturarvet och rättenatt att att ta av

skall behovet in-handlingar tillgodoses. Dessutomallmänna av
forskningensför rättskipningen och förvaltningenformation samt

tillgodoses.behov
myndighetsarkiv i lagens mening bildas enbart de allmännaEtt av

handlingarfrån myndighetens verksamhet sådanahandlingarna samt av
tryckfrihetsordningen vissa minnesanteckningari 2 kap. 9 §avsessom

och myndigheten beslutar skalloch utkast eller koncept tassom om
för arkivering. Upptagningar för tillgängliga förhand ADB ärsom
myndigheter bildar dock endast arkiv hos de myndigheterflera en av

de allmän handling och då i första hand hos denhos vilka utgör
för huvuddelen upptagningen §myndighet 3 l st.som svarar av
och deras tillsynsuppgifter beträffande myndig-Arkivmyndigheterna

frågaarkivvârd regleras också arkivlagen. Iheternas genom om
förvarje myndighet skall ha sittför arkivenansvaret att ansvaranges

skall ha tillsynarkiv särskilda arkivmyndigheter översamt att
arkivverksamhet och §§. Statliga arkivmyndig-myndigheternas 4 7

Krigsarkivet landsarkiven, underheter Riksarkivet, ochär sorterarsom
skall kommunsty-Riksarkivet. Om inte andra arkivmyndigheter utsetts,

relsen och förvaltningsutskottet sköta den sysslan i kommuner och
8 §.landsting

Enligt 10§ arkivlagen får allmänna handlingar gallras. Gallring
delskall dock alltid ske med beaktande arkiven utgörattav en av
fyllerkulturarvet och sådant det återstående arkivmaterialetsätt att
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de i 3 § angivna ändamålen med arkiven, nämligen tillgodose rättenatt
del allmänna handlingar, rättskipningensatt ta och förvaltningensav

behov information forskningens behov. Undantag frånsamt huvud-av
regeln gallring dock för de fallgörs det i lag eller iom att annan
förordning finns avvikande regler gallring. Dessa avvikandeom
bestämmelser då arkivlagensöver bestämmelsertar gallring.om
Arkivlagens bestämmelser gäller dock enligt 10 framför§ bestäm-
melserna i 12 § datalagen.

Enligt 12 § datalagen skall personuppgifter inte längre behövssom
med hänsyn till registerändamålet utgå personregistret de inteur om
skall bevaras på grund bestämmelser i författning eller myndighetsav
beslut meddelats med stöd författning. Detsamma gäller då densom av
registeransvarige upphör föra personregistret. Bestämmelsernaatt
gäller för alla personregister.

Datainspektionen kan meddela beslut bevarande och gallringom av
personuppgifter i visst register med stöd 6 ellerett 18 §av a
datalagen. Beträffande tillståndsregister bestämmer Datainspektionen
i de villkor meddelas för personregistret, i den mån det behövssom
för förebygga risk för otillbörligt intrång i denatt personliga in-
tegriteten, vad skall gälla bevarande och gallringsom om av upp-
gifterna i registret 6 §. Skulle författningsföreskrifter i detta
hänseende saknas beträffande sådant statsmaktsregisterett som avses
i 2 a§ första stycket andra meningen datalagen ankommer det på
Datainspektionen besluta därom 6 §. Datainspektionen kan ocksåatt a
i mån behov meddela beslut gallring beträffande licensregisterav om

förandet registret lett till otillbörligt intrång i personlig integritetom av
eller det finns anledning sådant intrång skall uppkommaanta attom
18 §-

Principen uppgifter skall gallras registren finnsatt också i för-ur
fattningar reglerar olika integritetskänsliga register. Det härärsom
fråga akter och register med personuppgifter. Reglerna iom ges
flertalet fall i lag. Bestämmelserna varierar något, denmen som

principen framträder materialet skall förstöras eftergemensamma att
viss tid, det inte finns direkta föreskrifter bevarande. Sådanaen om om

särbestämmelser har berörts finns bl.a. i lagen 1968:430som nu om
mervärdeskatt, fastighetstaxeringslagen 1979:1152, skatteregisterla-

1980:343, socialtjänstlagen 1980:620, utsökningsregisterlagengen
1986:617 och tullregisterlagen 1990:137. lagenI 1963:197 om
allmänt kriminalregister och polisregisterkungörelsen 1969: 38 stadgas
det uppgifter skall utgå registret vissa förutsättningaratt när har in-ur
träffat. I patientjournallagen 1985:562 finns föreskrifter attom
journalhandlingar skall bevaras minsta tid.en

De särskilda registerlagarna har i samband med propositionen om
arkiv och gjortsöver enhetliga, lagen 1990:325settsm.m. mer se

självdeklaration och kontrolluppgifter, lagen 1990:330om om
ändring i lagen mervärdesskatt, lagen 1990:379 ändring iom om
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fastighetstaxeringslagen, lagen 1990:785 ändring i patientjournal-om
lagen, lagen 1990:786 ändring i utsökningsregisterlagen ochom
lagen 1990:789 ändring i socialtjänstlagen. Riksdagen harom
därefter antagit lagen 1990:1536 folkbokföringsregister,om som
stadgar gallring uppgifter i lokalt folkbokföringsregister ochatt ettav
i det centrala referensregistret skall ske i enlighet med arkivlagens
bestämmelser.

För de enskilda arkivbildarna, dvs. för företag, organisationer etc.,
finns inte nägra allmänna författningsbestämmelser arkivvârd.om
Datalagen gäller dock för de enskildaäven arkivbildarna. I vissa andra
författningar, främst gäller ekonomiska förhållanden, finns det be-som
stämmelser vissa handlingar skall bevaras under bestämd tid.attom en
Hit hör bl.a. lagen mervärdeskatt, bokföringslagen 1976:125,om
fastighetstaxeringslagen och lagen självdeklaration och kontrol-om
luppgifter.

I detta sammanhang kan även lagen 1978:487nämnas om
pliktexemplar skrifter och ljud- och bildupptagningar. Denna lagav
innehåller bestämmelser skyldighet leverera skrifter och s.k.attom
kombinerat material till vissa bibliotek ljud- och bildupptag-samt av
ningar till arkivet för ljud och bild, saknar motsvarande be-men
stämmelser information lagrad ADB-medium. Närmareom
föreskrifter bl.a. bevarande det material omfattas lagenom av som av
meddelas i särskild förordning 1978:779 pliktexemplaren om av
skrifter och ljud- och bildupptagningar.

15. .2 Europarådets1 konvention

föreskrivsI artikel 5.e personuppgifter undergår automatiskatt som
databehandling skall bevaras pá sådant de registreradesättett att

inte kan identifieras under längre tid nödvändigtän ärpersonerna som
med hänsyn till det förändamål vilket uppgifterna lagras. Av kommen-

till den berörda bestämmelsen framgår syftet intetaren äratt att
uppgifterna efter tid pâ oåterkalleligt skall skiljas frånsättetten

på den de i stället tanken det inteärnamnet utan attperson som avser,
längre enkeltpå skall möjligt knytasätt uppgifterna tillett attvara

enskildnågon person.

15. 1 Förslaget till EG-direktiv

Enligt artikel 6.l.e fâr personuppgifter bevaras i form tillåteren som
identifiering enskilda bara så länge detta behövs med hänsynav som
till ändamålet med behandlingen. En medlemsstat fâr dock lägga fast
lämpliga skyddsbestämmelser för personuppgifter lagras försom
historisk, statistisk eller vetenskaplig användning.



280 SOU 1993:10

Utredningens tidigare ställningstaganden15.1.4

Gallringen viktig uppgift och nödvändig delär utgören en av
arkivverksamheten. Som påtalas i propositionen till arkivlagen prop.

ff skulle gallring arkivmaterialet1989/90:72 39 iväxautans. en
omfattning ohanterlig, det skulle medföra någrautan attsom vore

från insyns- eller informationssynpunkt. Gallringen syftarfördelar till
arkiven inte skall handlingar saknar påtagligttyngasatt av som

informationsvärde och bara dubblering informationutgörsom en av
kan sökas i arkiv eller har information-bättre ett annat ettsomsom

markant begränsat i tiden. En riktigt utförd gallring bör,svärde ärsom
i propositionen, leda till arkiven blirenligt vad vidare sägs attsom mer

överskådliga och effektiva informationskällor samtidigtsommer som
kostnadsbesparing.det innebär en
utgallras också del de allmänna handlingarnaSedan länge storen av

Arkivutredningen har beräknat gallringenhos myndigheterna. att av
%statsförvaltningens handlingar i genomsnitt ungefär 80motsvarar

pappersbaseratursprungligen tillförda handlingarna. Dettade avserav
material. Gallringen personregister torde ske i något mindreav

förestavas integritetsskäl,omfattning och i huvudsak ävenav men
hanteringsskäl och ekonomiska skäl har betydelse. Hårdast gall-är

regionala myndigheter eftersom informationenringen hos lokala och
myndighet, då ofta i ackumule-ofta finns bevarad hos centraläven en

komprimerad form.rad eller
hanterlighetsskälVid sidan den gallring betingad ochärom som av

pâkallad till denekonomiska skäl kan gallring också hänsynvara av
försenskildes integritet. Det gäller särskilt sådana register medsom

fall personakter, de förshjälp ADB, i några också oavsettmen omav
hjälpmedel. allmänheteller med elektroniska I går gall-på papper

ringsprincipen i dessa fall uppgifterna efter viss tid skallut att en
det inte finns särskilda föreskrifter bevarande.förstöras, omom

Datainspektionens beslut det gäller gallring föranleddanär är närmast
risker förde särskilda integritetsintrång ADB-tekniken kanav som

medföra.
Integritetsskälen betonas i den proposition 1979/80: l låg tillsom

grund för socialtjänstlagen. Syftet med gallringsbestämmelserna angavs
det från allmänna integritetssynpunkter i princip framstoddär attvara

olämpligt ömtåliga personliga uppgifter enskilda människorattsom om
för för vilketskulle för längre tid de behövdes det ändamålänsparas

de hade samlats in. Vidare nämndes det vid sidan dessa integri-att av
beaktas det ekonomiska skäl förr ellertetsskäl också måste att av

måste bli nödvändigt i någon form gallra socialnämndernasattsenare
förda personregister.på papper

propositionen till arkivlagen 1989/90:72 behandlade departe-I
förmentschefen också de olika intressen har betydelse hur längesom

uppgifter skall bevaras anförde bl.a. följande s. 31 ff.samt
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När det gäller ställa målen för det offentliga arkivväsendetatt upp
finns det vid sidan kulturarvsaspekten,jag berörtom som nyss- -mycket konkreta rättssäkerhets- rationaliseringsaspekter attoc
beakta. Främst här beakta den grundlagsfästa handlingsof-är att
fentligheten. Enligt denna har och delrätt att tavar en av
allmänna handlingar, de inte i särskild lag har belagts medom
sekretess. Denna insyn i den offentliga förvaltningen hör till de
grundläggandeelementen i vårt samhällsskick. tillRätten insyn

inte sbegränsad. praktikenI kan väl insynsintressetär sägas att
med tiden, faktisktavklingar det med stödärrent ytterstmen av

handlingsoffentligheten äldre allmänna handlingar kanävensom
be utlämnade. kan medDet här räckaäras attanföra som exem

handlingsoffentligheten det möjligtgöratt att nu, se an
sekretesstiden har löpt få fram vilka åtgärder vidtogsut, som av
svenska myndigheter under andra världskriget. Efter viss tiden

dock i allmänhet kravet insyn, främsthar på i den mening man
förknippar handlingsoffentlighetensmed syfte, kommit efter-att
trädas något kan betecknas forskningsin-ettav som mer som

Gränsen torde dock sällan klar. forskningsintresseEtttresse. vara
kan sålunda till dels förestavas till fåönskan sist kortenattav en

bordet och klarlägga hurpå något varit uppmärksammatsom
verkligen förhöll sig.

till insyn enligt bestämmelserna handlingsoffentlighetRätten om
kan givetvis inte till odoses välordnat arkiv. Redan dessautan ett
bestämmelser ärför grunderna för arkivreglering. Deger en
medför krav allmänna handlin i princip bevaras. deatt attar
ordnas så det går hitta bland och de vårdas såatt att att attem
de inte skingras eller förstörs.

handlingarBehov bevaras, hålls ordnade och vårdas finnsattav
också med hänsyn till rättskipningens förvaltningensoch egen
verksamhet. Människor har kräva både domstolar ochrätt att att
förvaltningsmyndiåhetervisar konsekvens i sin tillämpning av
författningar och åller reda på de uppgifter gång harsom en
lämnats. För detta fordras välordnade arkiv.

Arkiven också viktig bas för forskning olika slag.är en av
Sålunda arkiven nyttiga för den professionella forskningär som

sådana insikter i samband och orsaker omedel-ärger oss som av
förbar praktisk framtiden. tänker härvidJag på dennytta t.ex.

forskningen,medicinska modern ekonomisk forskningävenmen
beroendekan arkivmaterial, från skattemyndig-t.ex.vara av

heterna. Att bevara, ordna och vårda arkiven de kanså tjänaatt
forskningensockså olika behov ag ytterligareser som en

huvuduppgifti arkivverksamheten. Här kulturarvsaspek-ramstár
tydligast, det för kulturnation självklara bevara minnetten atten

sin utveckling och använda detta minne för dels belysa denattav
historiska utvecklingen, dels nyttiggöra de erfarenheter drassom

materialet.ur
Jag vill på eka det gäller bevarande arkivmaterialnäratt av

måste in också integritetsaspekten. skall utvecklaöra Jagman
den frågan den så viktig den bör iär nämnasattsenare, men
omedelbart samband med mitt förslag arkivens huvud-att ett av
syften skall tillgodose forskningens behov. Integritetshän-attvara

kan sålunda leda till material inte bevaras i den utsträck-attsyn
ning hade varit önskvärd från andra synpunkter eller attsom
tillgången till bevarat material begränsas. Sådana integritets-av
hänsyn påkallade avvikelser från huvudregeln bevarande börom

in i de särskilda lagar reglerar integritetskänsliga aktertas som
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och register. Reglerna kan därmed bäst efter vad detanpassas
speciella materialet kräver.

Vid utformningen gallringsbestämmelser för personregister försav som
med hjälp ADB-teknik måste naturligtvis hänsyn till deav tas av
departementschefen berörda aspekterna. Enligt datalagsutredningen bör
härvid inte minst offentlighetsintressena beaktas så rätten delatt att ta

allmänna handlingar inte inskränks på otillbörligt Samtidigtsätt.av ett
måste emellertid beträffande dessa personregister bevarandefrågan,
med hänsyn till ADB-teknikens effekter på skyddet för den personliga
integriteten, också bedömas bakgrund människors befogademot av
krav på skydd otillbörliga integritetsintrång.mot

Vid riksdagsbehandlingen förslaget till arkivlag framhöllsav ny att
det nödvändigtär göra avvägning mellan olika intressenatt i frågaen

gallring och därvid integritetsaspekten är särskilt viktigattom att
beakta jfr KrU 1989/90:29 l2.s.

Det förtjänar framhållas gallring personuppgifteratt endastatt ärav
flera möjliga integritetsskyddande åtgärder och i vissa fallen av att

den personliga integriteten kan bli tillräckligt skyddad utananses att
någon gallring sker. Under vissa förutsättningar kan sekretesslag-t.ex.
stiftningen tillräckliga garantier för något otillbörligt integritets-ge att
intrång inte sker. Vidare kan redan överlämnande materialet tillett av
arkivmyndighet innebära förbättrat skydd bl.a. tillgreppett ochmot
obehörig åtkomst och därmed också innefatta förstärkningen av
skyddet otillbörligt intrång. En följd överlämnandemot tillannan av
arkivmyndighet myndighetensär tillgång till materialet bliratt egen
begränsad sekretesslagens regler jfr 1989/90:72 102. Iav prop. s.
vissa fall kan det dock nödvändigt integritetsskäl gallra.attvara av

Den omständigheten gallring sker uppgifter finnsatt av som
ADB-medium behöver emellertid inte innebära insynsmöjligheternaatt
helt försvinner. Motsvarande information kan nämligen föreligga på

slags medium, då huvudsakligenannat Insynsmöjligheternapapper.
torde i de flesta fallen dock bli sämre på grund minskadav en
överblick och svårigheter för exempelvis forskare bearbeta vissaatt
uppgifter. Ett fall överföring information från datamedium tillav av

föreligger myndighetnär använder sig upptagning förpapper en av en
automatisk databehandling för handläggning visst mål ellerettav
ärende. Enligt 14§ datalagen skall då upptagningen tillföras hand-
lingarna i målet eller ärendet i läsbar form, inte särskilda skälom
föranleder Med hänsyn till den fortsatta utvecklingenannat.
teknikomrâdet får dock räkna med allt mindre mängdattman en
information kommer återfinnas En positiv följd dettaatt papper. av

lagringenär pappersmaterial i framtiden inte kommeratt utgöraav att
det problem det i dag.är Den gallringstora enbart ärsom som
betingad hanterlighetsskäl kommer följaktligen också minska iav att
betydelse.
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En ökad användning ADB-teknik i handläggningen kan emellertidav
på den andra sidan innebära utveckling där hänsynen till integritet-en
sintresset kan komma allt betydelse vidstörre bedömningenatt en

önskemåletgallringsfrágor. till viktig och förav att ta t.ex.vara
forskningen betydelsefull information kan då i allt utsträckningstörre
komma i konflikt med önskemål begränsa tillgängligheten tillatt upp-
gifter enskildarör människor. Utredningen isom attavser en senare

i utredningsarbetet återkomma till denetapp övergripande frågan om
hur avvägning mellan olika intressen lämpligen bör ske och närmareen
behandla de riktlinjer därvid bör gälla.som

sittI tidigare arbete presenterade utredningen alltså inte något
förslag till materiell gallringsregel.en

övervägandenl5.1.5

Som har framgått det föregående uppställs i utredningens förslag tillav
datalag olika regler till skydd för den personliga integriteten. Några av
bestämmelserna finns i ll § föruttryck den grundläggandesom ger
principen behandling personuppgifter får förekomma baraatt närav
detta nödvändigt förär vissa syften. En grundläggande principannan
för integritetsskyddet påbörjadär behandling inte får hållaatt en
längre än nödvändigt.är Reglerna i § i förslagetll till datalagsom
bör därför kompletteras med föreskrift säger personuppgif-atten som

skall gallras de intenär längre behövs för de ändamål förter vilka de
behandlas. En sådan bestämmelse finns i 12 § i den nuvarande
datalagen och motsvarighet till den har förts in i 19 § första stycketen
förslaget till datalag.

Frågan personuppgifternär inte längre behöver behandlas för sitt
ändamål svår besvaraär generellt. Integritetsintressena talar föratt en
så snabb gallring möjligt. Utredningen har några ställen isom
betänkandet för särskilda situationer berört frågan gallring. Enom
särskild bestämmelse i 35 § förslaget till datalag gallring vissaavser av
känsliga uppgifter behandlas för anställningsändamål. Gallrings-som
frågor har också tagits i den allmänna motiveringen i avsnitt 11.6upp
vid diskussion möjligheten i anställningsförhållanden behandlaattav
personuppgifter den enskildesrör arbetsinsatser i specialmo-som samt
tiveringen till förslaget6 § 5 till datalag där gallring löpande textav
berörs. vissaI fall det ofrånkomligtär personuppgifter får behand-att
las under lång tid, longitudinella studiernär inom forsk-t.ex. görs
ningen. I sådana fall torde med jämna mellanrum prövning böra skeen

de berörda personuppgifterna fortfarande behöver behandlas.om
När diskuterar bevarande och gallring kan dock inte baraman man
hänsyn till integritetsintressena. Andra motstående intressenta får

också in i bedömningen.vägas I fråga allmänna handlingar harom
dessa motstående intressen i arkivlagen. Enligt 10 arkivlagen§angetts
får allmänna handlingar gallras vid gallringen skall beaktas attmen



284 SOU 1993:10

arkiven del kulturarvet arkivmaterialoch detutgör atten av som
skall tillgodose mål i tredjeåterstår kunna de 3 § stycket.som anges

föreskrivsl sistnämnda lagrum myndigheternas arkiv skall bevaras.att
hållas ordnade och vårdas så de tillgodoser delrättenatt att ta av
allmänna handlingar, behovet information för rättskipningen ochav
förvaltningen forskningens behov.samt

Någon allmän bestämmelse hur integritetsintressena skall vägasom
intressen i 3 tredje stycket arkivlagen finns intedc §mot som anges

i datalagen. förarbetena till arkivlagen 1989/90:72 32l prop. s.
framhölls föra integritetsaspekten det gällermåste också nåratt man
bevarande arkivmaterial. lntegritetshänsytn kan sålunda leda till attav

frånmaterial inte bevaras i den utsträckning hade varit önskvärdsom
eller tillgången till material begränsas.andra synpunkter bevaratatt

från huvudregelnSådana integritetshänsyn påkallade avvikelser omav
i propositionen. in i de särskildabevarande bör. sades det också tas

integritetskänsliga och register. Reglerna kanlagar reglerar aktersom
efter vad speciella materialet kräver. Viddärmed bäst detanpassas

diskussionen i propositionen Datainspektionens möjlighet attom
infördesmeddela villkor gallring uttalades vidare detnäratt.om en

arkivverksamheten ochgenerell arkivlagstiftning mål försom anger
hadegallringsreglerna till dessa mål. inspektionen givetvisknyter att

för bevarandebeakta den lagstiftningen och intressenavägaatt mot
förintegritetsintresset. sak torde det emellertid inte någotl nyttvara

fanns inte anledning i datalageninspektionen och det då närmareatt
avvägningsfråga anförda 49.reglera denna prop. s.

det ilagstiftningsärendet ledde alltså inte tillDet berörda att
bestämmelse bevarande och gallringdatalagen in allmäntogs aven om

emellertidpersonuppgifter allmän handling. Frågan ärutgör omsom
tillavvägningen mellan de motståeitde intressena bör kommainte

datalag införs. ligger visserligen iuttryck i lagtexten Detnär en ny
bli allmänt hållen ochsakens bestämmelsen måste närmareattnatur att

gallring olika områden får i särskilda registerlagarregler på tasom
rättspraxis. enligt utredningens meningeller läggas fast Det ärgenom

lagstiftarens till uttryck i självaändå värde intentioner kommerattav
bör framgå vid gallringlagtexten. Av sådan bestämmelse att aven

inte integritetsin-personuppgifter allmän handling barautgörsom
intressenandra intressen bör beaktas. Sistnämndaäventressena utan

stycket arkivlagen. En bestämmelsede i 3 § tredjeär av nusom anges
förslaget till datalag.innehåll har tagits i 19 § andra stycketnämnt

avvägningen skall i enskilda fallet svårtHur det närmaregöras är att
känsligare materialet destoAllmänt kan ärsägas tyngreattange.

bevarandeintressena fårintegritetsskyddet medan omvänt störreväger
från intregritetsskyddssyn-tyngd materialet mindre känsligtärnär

andra sidan leda tillViktiga bevarandeintressen kan på denpunkt. att
uppgiftermycket integritetskänsliga bevaras.även
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gäller inte för enskilda arkiv. Vissa uttalandenArkivlagen om
arkiv finns emellertid i förarbetena till lagen. Bl.a. framhållssådana
enskilda arkiv viktig del vårt kulturarv och denäven utgör attatt en av

uppbyggnad och vård enskilda arkiv i principomständigheten att av
offentliga arkivinstitu-enskilda dock inte innebär debör lämnas att

befatta arkiv.skall avstå från sig med dessa De statligationerna att
haft viktig uppgift i råd ocharkivmyndigheterna har hittills att geen

hjälp för skötseln enskilda arkiv. Det angelägetanvisningar till ärav
arkivmaterial de statliga arkivmyndig-bevarandet allsidigtför attettav

till enskilda arkivenframtiden kan lämna detta stöd deiheterna även
1989/90:72 29 35.prop. s.

vissa fall möjligtutredningens mening bör det iEnligt göraattvara
gallring det gällerfrån huvudregelnundantag även när personupp-om

utredningen då tänker påallmän handling. Vadgifter inte utgörsom
denpersonuppgifterna bevarasfall då intressetsådana överär tarattav

i datasamlingar längreinte förekommaenskildes intresse änatt somav
datasamlingen används för.till det ändamålmed hänsynbehövs som
bevarandeintresse. skallväsentligt Detalltså sigskallDet röra ettom

uppgifterna.bevara Sombestående intressefinnasvidare attett av
företag belyseråsyftas arkiv hosexempel på vad kan nämnas somsom

fackföreningsrörelsenutvecklingen eller arkiv hosindustrielladen som
framväxt. sagda harden fackliga rörelsens Detbild nuavger en

förslaget tilll9§ tredje stycketpå detuttryckts i lagtexten sättet
dettahistoriskt intresse ochuppgifterna skall hadatalag attettatt

den enskildes intressefårintresse änväga atttyngre upp-avanses
gallras.gifterna honomom

personuppgif-vidarehandlingar bördet gäller allmännaLiksom när
de har intresseallmän handling kunna bevarasinte utgörter omsom

Även forskningsintressetforskningen. här bör gällaframtidaför den att
uppgifterna gallras.intresseden enskildesskall änväga atttyngre av

§ tredjehänvisningen i 3till arkivlagen framgårförarbetenaAv att
professionellabehov inte bara dentill forskningensstycket 3 avser

1989/90:72amatörforskningen 71.också prop.forskningen utan s.
gälleremellertid såvittintresseavvägningen börangivnaDen nyss

barahandling leda tillpersonuppgifter inte allmänutgör attsom
börprofessionella forskningenintresse för denuppgifter ärsom av

har gjort i avsnitt lOuttalanden utredningenbevaras. Dekunna som
förtill ledningforskningsprojekt bör kunnavikten ävenett varaom av
förintressepersonuppgifter kan ha sådantbedömningen när ett

bevaras.framtida forskning de böratt
utredningentill EG-direktiv harförhållandet till förslagetfrågaI om

innehåller någotdirektivförslaget inteavsnitt 5.4 konstateratredan i att
bevaradet möjligthuvudregeln gallringundantag från gör attom som

I övrigtoffentlighetsprincipen.personuppgifter med hänsyn till
direktivför-huvudsak medutredningens förslag i överensstämmer
för rättskip-informationbehovetdock tveksamtslaget. Det är om av
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ningen förvaltningenoch 3 § tredje stycket 2 arkivlagen enligt artikel
i direktivförslagetl någonutgör grund för bevara personuppgif-.e att

längre behövsär för det ursprungligater ändamålet. Utredningensom
har heller inte, i överensstämmelse med vad gäller enligtsom
arkivlagen, gjort något uttryckligt undantag för personuppgifter som
kan intresse för den framtida statistikproduktionen.vara av

15.2 Vem skall besluta gallringom

15.2. Inledningl

Enligt 10 § tredje stycket arkivlagen fâr särbestämmelser, skall tasom
grundreglernaöver gallring allmänna handlingar i 10 § förstaom av

och andra styckena, bara meddelas lag eller förordning.genom
Riksdagen har vid antagandet arkivlagen understrukit avvikelserav att

regel skall ske i lag och bara undantagsvis i förordningsformsom
1989/90KrU:29 13. En sådan avvikande bestämmelses. som avses
i 10 § tredje stycket arkivlagen finns i 19 § i förslaget till datalag se
avsnitt 15.1.5. Frågan är Datainspektionenäven skall rättom attges
meddela gallringsnormer, vilket förutsätter bestämmelsen i 10§att
tredje stycket arkivlagen ändras. Av den materiella gallringsregeln i
19§ framgår vidare inte skall besluta gallring, dvs.vem som om
kompetensfördelningen mellan Datainspektionen på den sidan samtena
Riksarkivet och kommunerna på den andra sidan. Utredningen har
under sitt tidigare arbete diskuterat de angivna frågorna och dessanu
behandlas i det följande. Bestämmelser i enlighet med det sagdanu
finns för statliga myndigheter i arkivförordningen 1991:446.
Föreskrifter och särskilda beslut gallring avseende myndigheterom
inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde meddelas dock av
Krigsarkivet.

15.2.2 Gällande rätt

Gallringsnormerna formi verkställighetsföreskrifter har, sâvittav
gäller statsförvaltningen prop. 1989/90:72 42ft, förutskickats blis.
fattade företrädesvis riksarkivet i samarbete med berörda arkiv-av
bildande myndigheter. Gallringsföreskrifter för kommunala myndig-
heter i allt väsentligt bli meddelade kommunerna själva. Inomavses av
statsförvaltningen myndigheterna normalt få gallra endast enligtavses

föreskrifterde den centrala arkivmyndigheten har utfärdat.som
Bestämmelser i enlighet med det sagda finns för statliga myndigheter
i arkivförordningen 1991:446. Föreskrifter och särskilda beslut om
gallring avseende myndigheter inom Försvarsdepartementets verksam-
hetsomráde meddelas dock Krigsarkivet.av
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Som tidigare kannämnts emellertid Datainspektionenäven med stöd
bestämmelser i datalagen 6, 6 eller 18 § meddela beslutav a om

bevarande och gallring personuppgifter. Sådana beslut har med-av
delats dels i enskilda ärenden, dels i Datainspektionen meddeladeav
föreskrifter förenklat ansöknings- och tillstândsförfarande. Datain-om
spektionens beslut gallring betingadeär de särskilda risker förom av
integritetsintrång ADB-tekniken medför.som

Departementschefen behandlade förhållandet mellan arkivlagen och
datalagen följandepå 48 fi.sätt s.

Bestämmelserna i den föreslagna arkivlagen bevarande ochom
gallring föreskrifter meddelas med stöd arkivlagen,samt som av

bevarande för forskningsändamål, blir regler enligtt.ex. om som
datalagens gällande lydelse datalagens regel iöver 12 §tar om
förstörande. Licensregister hos myndigheter allmänutgörsom
handling och inte författningsregleradeär i särskild ordningsom-kommer därmed gallras enligt arkivlagensatt normsystem.-Detta bör normalt inte innebära några problem jfr vadsett som

18 § datalagen och jag därför det börsagts ovan om attanser
rimlig ordning.vara en

datainspektionenNär meddelar föreskrifter bevarande ochom
gallringför tillståndsregister 6 § datala skall insen ektionen

integritetsaspektenörutom beakta skäläven förta ette som ar
bevarande. Frågor bevarande och gallrin isterom 1982:485av personre

enligt 12 § dataförordningenavgörs efter samrå med
riksarkivet. Det min uppfattningär datainspektionens före-att
skrifter bevarande och gallring praktiken tillkommer underom l
vederbörlig hänsyn till gallringängse sprinciper. Jag inteanser

arkivlagen bör medföra någon ring det gäller datain-än näratt
sipektionensuppgiftermed tillståndsregistren. Bestämmelsen i 6 §

atalagen bör ärför gälla före arkivlagens regler. När det införs
generell arkivla stiftning mål för arkivverksam-en gañringsreglernasom anger

heten och knyter till dessa mål har inspektionen
givetvis beakta den lagstiftningen och intressena föratt vägaevarande integritetsintresset. sakI torde emellertid intemot et

förnågot inspektionen. därförJag inte anledningnyttvara ser nu
i datalagen reglera dennanärmare avvägningsfrâga.att

Sammanfattningsvis innebär den föreslagna ordningen attnu
det gäller tillståndsregistrennär det datainspektionenär medsom

stöd datalagen meddelar föreskrifter gallring och bevaran-av om
de, medan det riksarkivet alternativtär den kommunala arkiv-
myndigheten meddelar sådana föreskrifter i övrigt, alltsåsom

det sigäven licensregister.rörom om
Enligt dataförordningen skall datainspektionen samråda med

riksarkivet inspektionen utfärdar föreskrifternär bevarandeom
och allring. I verkställighetsföreskrifterna till arkivlagen bör
föres rivas riksarkivet skall samråda med datainspektionenatt
innan arkivet utfärdar föreskrifter täcker också licens-som
registren detpå statliga området. Jag återkomma tillattavser
regeringen med förslag i det avseendet. Givetvis bör också
kommuner meddela föreskrifter gallringattsom avser om av
licensregister samråda med inspektionen.

Aven med den ordningen arkivlagen den allmännaöveratt tar
regeln i 12 § datalagen gallring återstår emellertid fråganom om
förhållandet mellan arkivlagen och datalagens bestämmelse i 18 §
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särskilda gallringsföre-för inspektionen meddelarätt attom
beträffande licensregistren. Bestämmelsen motive-skrifter också

enligt uppgift kommit tillintegritetshänsyn. Den haravras
endast i enstaka fall. Enligt min mening böranvändning nå ra

förekommendatainspektionen kvar möjlighetendock atta
andraanledning ingripa till skydd för inte riteten även organom

området. Sådanför gallringsföres ifterna påi princip svarar
klart inspektionenavfattad jag det18 § datala är attanser varaen

denbefogenhet efter införandetkvarhar även av nuenna
jag datain-arkivlagstiftningen. Givetvis förutsätterföreslagna att

riksarkivet eller kommun innanspektionen samrådet med resp.
enligt 18 datalagen.med särskilda bestämmelser §den går ut

förhållandet mellan arkivlagendepartementschefen redovisadeDet av
1989/90:29, rskr.riksdagen KrUdatalagen, godtagitsoch som av

framdeles skall haDatainspektioneninnebär således även307, att
gallring förfallet meddela besluti det särskildamöjlighet att om

folkbok-1990/91:53 lagJfrpersonregistren. även om omprop.
dennaDepartementschefen frångick i33.föringsregister m.m., s.

låta gallrings-framlagt förslaglagrådsremissenproposition i attett om
samråd med Datainspektionen.Riksarkivet efterfrågorna avgöras av

riksdagen i lagenpropositionen beslötbehandlingVid sin att omav
gallringbestämmelse, 13infolkbokföringsregister attta avomen

referens-i det centralafolkbokföringsregister ochuppgifter i lokaltett
bestämmelser, SkUarkivlagensskall ske i enlighet medregistret se

kommunalt fördaför statligt och109. Gallringsbeslut1990/91 :9, rskr.
datalagen "tillstánds-tillstånd enligtkräver särskiltpersonregister som

förmån det behövsDatainspektionen i denskall meddelasregister" av
integritetenden personligaotillbörligt intrång irisk förförebyggaatt

arkivmyndighet. Vad angåroch i fall§ datalagen6 annat resp.av
datalagen "licens-licens enligtenbart kräverpersonregister som

Riksarkivet, Krigsarkivetmeddelasskall gallringsbeslutregister" av
skulle behövas medemellertidkommun. Om detrespektiveeller

Datainspek-skall dockframkommit registretanledning vad som omav
förgallringfallet meddela beslut ävenenskilda kunnationen i det om

18 § datalagen.sådana register
förändring deni inte någoninnebär alltså sakarkivlagenDen avnya

mellangallringsområdetkompetensfördelningen pågällandenu
och arkivmyndigheterna.Datainspektionen

EG-direktivtill15.2.3 Förslaget

i direktivförslaget,artikel 30.2dataskyddsmyndighet skall, enligtEn
behandlingingripaeffektivtmed befogenheter motattutrustas av

innehållandebeslutabefogenheterpersonuppgifter, bl.a. att omgenom
uppgifter.utplånandeblocking eller av
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15.2.4 Utredningens tidigare ställningstaganden

Allt material lagras på ADB-medium och i framtid kommermer en
troligen huvuddelen myndigheternas uppgifter återfinnas påattav
sådant medium. Se den elektronisk informations-genomgångt.ex. av
förmedling har biblioteksexemplarsutredningensi be-gettssom

Översyntänkande, SOU 1989:89, lagen pliktexemplar ff.54av om s.
omständighet talar förDetta den centrala arkivmyndig-är atten som

heten, Riksarkivet, erhåller det övergripande föräven ansvaret
gallringsfrågor rörande personregister på sådant medium. Riksarkivet

förutomskulle då, beakta de i arkivlagen särskilt angivna arkivän-att
damålen, ha vederbörliga integritetsskyddshänsyn.även att ta

risker för den enskildesDe integritet personregistrering påsom
ADB-medium innebär, medför emellertid just integritetsintresset iatt

Ävendessa fall Riksarkivet erfarenhetharväger tungt. attom av
bedöma vissa integritetsfrågor får Datainspektionen denanses vara
myndighet har kompetens och erfarenhet i landetstörst attsom av
bedöma frågor risk för integritetsintrång. Inspektionen har denom

överblickenbästa personregistreringen på ADB-området i landet.över
Denna inspektionens särskilda kompetens och erfarenhet på

integritetsskyddsområdet talar för Datainspektionen föratt svarar
gallringsbesluten i fråga integritetsintressenapersonregister därom

särskilt För övriga register, dvs. sådana inteväger tungt. som
innehåller någon från integritetssynpunkt särskilt infonnation,känslig

gallringsfrågan fördelkan däremot med regleras Riksarkivet ellerav
kommunerna. Som tidigare har detta den ordningnämnts är stats-som
makterna har beslutat i fråga förhållandet mellan arkivlagen ochom

kompetensfördelningdatalagen. Denna väl avvägd och bör gällaär
också den nuvarande datalagen lag området.pånär ersätts av en ny

Integritetskänsliga register torde huvudsakligen komma återfinnasatt
i den register enligt framtida skulledatalag bligrupp av som en
föremål för amnälningsskyldighet. förGallringsbeslut dessa register

därför meddelas frågabör Datainspektionen. Det blir dels före-av om
skrifter, dels beslut förgallring det enskilda registret. För det fallom
inspektionen inte skulle finna motiverat frånnågot villkor gallringom
integritetsskyddssynpunkt för därfördet enskilda registret och
underlåter meddela något sådant villkor får det ankomma påatt anses
vederbörande arkivmyndighet för gallringbestämma regleratt av
registret.

De föreskrifter Datainspektionen kommer utfärda gall-attsom
ringsområdet således fall där bevarandefrågan bedömasmåsteavser

särskild hänsyn till integritetsaspekten. frågamed Det blir alltså om
särbestämmelser skall grundreglerna gallring i 10 §övertasom om
första och andra styckena arkivlagen. avvikande reglerSådana är
möjliga utfärda enligt tredje nämnda paragrafen,stycket i denatt nyss

idock bara lag eller förordning. Riksdagen har vid antagandet av
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arkivlagen understrukit avvikelser regel skall ske i lag och baraatt som
undantagsvis i förordningsform. KrU 1989/90:29 13.s.

Kravet lagformpå kan tillgodoses den normeringattgenom genom
Datainspektionens försorg utredningen har tänkt sig ersättssom av en
reglering särskilda registerlagar. Kravet på lagform kan ocksågenom
tillgodoses riksdagen i lag beslutar särskilda gallrings-attgenom om
regler då skulle komplettera de författningar Datainspektio-som som

utfärdar. Utredningen har utgått från så många möjligtattnen som av
myndigheternas register inom skilda sektorer skall regleras genom
föreskrifter Datainspektionen. finnsFör närvarande bara fåtalettav
registerlagar och avsikten ytterligare specialregleringär att en av
myndighetsregister skall ske endast på vissa begränsade ämnesområden
jfr l990/9l:60 56 ff. Inte heller det realistiskt tänkaär attprop. s.
sig riksdagen lagstiftning skulle komplettera författningaratt genom

utfärdas Datainspektionen med rad gallringsregler.som av en
möjlighetEn lagformkravet skullemöta iatt attannan vara

datalagen in bestämmelse klargör under vilka förutsättningarta en som
Datainspektionen får meddela föreskrifter gallring. Be-som om

myndigandet skulle alltså ha precisionsådan avvikelserna frånatten
de vanliga gallringsreglema i arkivlagen kundeändock ha skettanses
i lag. Med hänsyn till de skilda områden och Datainspek-ämnen som
tionens normering skall emellertiddet knappast möjligtär attavse
förutse de olika aspekter på bevarande och gallring kan bli aktuel-som

och bemyndigandet den fasthet och precision krävs.ge som
Vill inte bemyndiga Datainspektionen meddela gallrings-attman

föreskrifter återstår inte inspektionen för varjeän enskiltannat att
register meddelar beslut i gallringsfrâgan. skulleDetta emellertid leda
till omfattande byråkrati, byråkrati utredningen velaten en som
undvika sina förslag normering i förening medgenom om en an-
mälningsskyldighet och skärpt tillsyn.en

Arkivlagen torde alltså behöva ändras, detså också blir möjligtatt
för Datainspektionen meddela föreskrifter gallringsområdet förpåatt
de känsliga registren. Kulturutskottet har vid sin behandling av
förslaget till arkivlag framhållit det särskilt viktigt beaktaäratt att
integritetsaspekten vid avgörande gallringsfrâgor. En ändringav av
arkivlagen Datainspektionen i syftedetta meddela före-rätt attsom ger
skrifter pâ gallringsområdet därföröverensstämmer väl med de skäl

enligt utskottsbetänkandet låg bakom riksdagens önskemålsom att
begränsa avvikelser från arkivlagen till i princip bara lagnivân se KrU
1989/90:29 12 ff.s.

Gallringsbeslut för de register mindre känsligt slag inteav som
omfattas någon anmälningsplikt torde lämpligen kunna meddelasav av
Riksarkivet eller kommunerna. Datainspektionen bör dock beträffande
sådana register förbehållas möjlighet motsvarande nuvarande 18 §en
datalagen i undantagsfall meddela villkor gallring för detatt om
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enskilda registret, den finner detta nödvändigt med hänsynen tillom
risken för otillbörligt integritetsintrång.

Datainspektionen och Riksarkivet skall innan de frågoravgör om
bevarande och Ävengallring också framgent samråda med varandra.

de avvägningsproblem mellan olika intressen kan uppkommaom som
i erforderlig grad torde kunna beaktas vid sådant samråd, kan iett
vissa fall uppfattningarna gå isär. Frågan hurär bör förfara iman
sådana fall. Vid oenighet mellan de båda myndigheterna ettom
gallringsbeslut enligt datalagen äger Datainspektionens mening före-
träde.

För det fall beslutet inspektionens beslut föreskrifter,ettavser om
dvs. normerande beslut för viss sektor eller bransch, torde fråganen
redan idag kunna underställas regeringen några reglerutan att om
formell anmälan eller hänskjutande föreligger.

En tänkbar lösning, meningarna i enskilda ärenden ofta går isärom
mellan myndigheterna, denär myndighet, dvs. närmast Riksarkivet,att

missnöjdär med visst inspektionen meddelat gallringsbeslutettsom av
får möjlighet föra frågan vidare till högre instans.att Det torde dock

mindre lämpligt den missnöjda myndigheten formellattvara ge en
möjlighet överklaga beslutet. Inte helleratt det till-synes vara en
fredsställande ordning överlåta exempelvis Justitiekanslernatt i ett
sådant fall överklaga beslutet eller "skiljeman". Alternativetatt vara att
tillskapa särskild nämnd med uppgift besluta i tvistiga frågoren att
framstår inte heller särskilt lämpligt.som

Enligt Datalagsutredningens bedömning har det nuvarande samråds-
förfarandet mellan Datainspektionen och Riksarkivet hittills inte
uppvisat sådana meningsskiljaktigheter, det finns anledningatt att nu

några ändringargöra i det gällande Dock skulle möjligensystemet.
samrädsförfarandet och kontaktäven mellan Datainspektionenannan
och Riksarkivet kunna vinna på det inrättades informelltatt ett
samrådsforum med företrädare för de två myndigheterna. Med en
sådan ordning skulle smidigt kunna lösa eventuella konflikter ochman
den skulle också kunna underlätta möjligheterna för Datainspektionen
och Riksarkivet utbyta erfarenheter från sina olika verksamhetsom-att
råden. En kompetensutveckling myndigheternas handläggare skulleav
också kunna ske inom för sådant samrådsforum.ettramen

15 .2.5 Remissutfallet

Vid remissbehandlingen har några remissinstanser, bl.a. Riksdagens
ombudsmän och Justitiekanslern, uttalat utredningens synpunkteratt

gallring inte anledning till några påpekanden. Svenskaom ger
kommunförbundet det delar utredningens uppfattning denattuppger att
nuvarande kompetensfördelningen bör kunna behållas. Förbundet anser

Datainspektionen bör kunna för gallringsbeslutatt i frågasvara om
känsliga personregister och kommunerna själva beträffande övriga
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bl.a. frånvissa andra yttranden, Kammarrätten i Göteborgregister. I
Arbetarskyddsverket, ansluter sig också till principenoch attman

fâ meddela villkor gallring beträffandeDatainspektionen bör deom
ochintegritetskänsliga registren arkivmyndigheterna beträffandemer

sig dockövriga. Dessa remissinstanser Datainspektio-de motsätter att
fågenerella föreskrifter skall meddela särbestämmelser inen genom

arkivlagen. särbestämmelser behövs bör införhållande till De tassom
i datalagen.

förslaginställning till utredningens har i allmänhet dekritiskEn
Riksarkivet framhållerarkivmyndigheter har sig.yttrat attsom

kompetensfördelningen mellan Datain-utredningens omresonemang
Riksarkivet bygger förutsättningen integritetshän-spektionen och pâ att

intressen.konflikt alltid skall kunna motstäende Attvid övertaensyn
gallringsfrågor tillräckligtDatainspektionen vid sin bedömning av

intressen, offentlighetsprincipen ochbeakta andra såsomskulle även
intregritetsintressenforskningens intressen, på bekostnad deav man

uteslutande uppdrag bevaka, mycket osäkert antagande.har äratt ett
erfarenhet i gallringsfrâgor, grundadmångåriga och bredaRiksarkivets

framförförvaltningens och allt forskningensbedömningarpâ även av
förslag denna punkt invändningsfritt.inte utredningens påbehov, gör

vidare tanken Datainspektionen skulleRiksarkivet avvisar att ges
gallring skulleutfärda särbestämmelsermöjlighet övertaatt om som
avvisar också förslageni 10 § arkivlagen. Riksarkivethuvudregeln att

ha utfärda gallringsbestämmelser förDatainspektionen skulle rätt att
redan tidigare bedömts mindre känsliga.personregisterde somsom

fram BIK-förbundet.Liknande synpunkter förs av

överväganden.2.615

den materiella gallringsregeln i 19 § andraUtredningen har genom
datalag för personuppgifter allmänstycket i förslaget till utgörsom

mellan deförsökt den avvägning måstehandling görassomange
i arkivlagen och integritetsintressena. Av naturligaintressen som anges

vissabestämmelsen allmänt hållen och det står klart det påskäl är att
specialbestämmelser gallring. Sådanakan behövasområden om

har också, framgått den föregåendespecialbestämmelser som av
fall. gallringsregler finns i lagredogörelsen, meddelats i del Dessaen

enligtregleringen därmed med vad krävsoch överensstämmer som
arkivlagen. Utredningen har i sina tidigaretredje stycket10 §

förordat innebär Datain-ställningstaganden ordning ävenatten som
daskulle få besluta gallringsnormer. Ettspektionen argument som

fanns fåtal registerlagar och avsiktenâberopades det bara ett attattvar
myndighetsregister lagytterligare specialregleringatt genomavvar en

ske endast pâ vissa begränsade ämnesområden.skulle
utredningensSaken har emellertid kommit i lägeett annat genom

iförslag behandlingen de känsliga personuppgifterna 20§avom
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förslaget till datalag. Enligt den bestämmelsen får känsliga personupp-
åtminstone igifter i princip inte behandlas inte behandlingen vissaom

har reglerats särskilda bestämmelser i lag ellerhänseenden genom
finnas särskild gallringsbe-författning. Skulle behov av enannan

förefaller det då naturligt dennastämmelse visst område attett
in i den författning ändå måste beslutas.gallringsbestämmelse tas som
personuppgifterna finns därför knappastkänsliga detfråga deI om

meddelaDatainspektionen befogenhetanledningnågon attatt ge
harföreskrifter gallring. Som framgår avsnitt 14.4generella avom

föreskrifter tillmeddela kompletterande begränsatsbemyndigandet att
personuppgifter.känsligaatt avse

fårdärefter diskutera fråganövergår tillUtredningen att vem som
det enskilda fallet.gallring ibesluta om

arkiv inte omfattas arkivlagen kommerEftersom enskildas av
gallring i fråga allafå meddela villkorDatainspektionen att omom

i följandeenskilda. Diskussionen detpersonuppgifter behandlassom av
personuppgifter allmän handling.gäller bara utgörsom

erinrainte haft någotremissinstanserna harMajoriteten motattav
besluta gallringDatainspektionen fårinnebärordning att omsomen

datasamlingarna. En sådanintegritetskänsligadei fråga merom
Utredningenvad gäller i dag.också medlösning överensstämmer som

Avgränsningenden datalagen.sådan regel iförordar även avnyaen
hardatasamlingarna torde kunna sättde känsliga göras samma som

meddela föreskrifter seDatainspektionensfrågaskett i rätt attom
36 §.

slagpersonuppgifter mindre känsligt utgörsådanafrågaI somavom
arkiv-gallringsbeslut meddelasgäller i daghandlingallmän att av

Datainspektionen har dockeller kommunerna.myndigheterna en
undantagsfall meddeladatalagen ienligt 18 § i nuvarandemöjlighet att

fördelningför enskilda registret. Dennagallring detvillkor avom
och godtagitsockså ganska nyligenbefogenheter har prövats stats-av

Utredningenarkivlagens tillkomst.anslutning till denmakterna i nya
från denföreslå avvikelsedel ingen anledning någonför sin att nuser

gällande ordningen.
tagitsförslaget till datalagdet sagda har i 40 § ienlighet medl nu
förut-under vissainnebär Datainspektionenbestämmelser attsomupp

Ärgallring. det frågafår meddela villkorsättningar personupp-omom
får dockoch harmlösaallmän handlinggifter ärutgör merasomsom

synnerliga skäl talarbarameddela villkor gallringinspektionen omom
undantagsfall.bara ienligt gällande ordningför det, dvs liksom

frågantidigare ställningstaganden berörthar i sinaUtredningen om
Riksarkivet i ärendenDatainspektionen ochsamråd mellan om

bestämmelsermotsvarighet till deoch gallring. Enbevarande om
DatainspektionenKrigsarkivet ochmellan Riksarkivet,samråd som

finnas i detoch arkivförordningen börfinns i dataförordningen även
systemet.nya
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Utredningens förslag innefattar inte några avvikelser i förhållande
till förslaget till EG-direktiv.
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samordning datalagen16 Behövs en av

integritetsskyddslag-med annan

stiftning

Gällande16.1 rätt

Regeringsformen m.m.

intagen iintegriteten finns i svenskpersonliga rättSkyddet för den
grundläggandekonstitutionell valör.skild Detbestämmelserolika av

reglerarbestämmelser,återfinns i regeringsformens RFskyddet som
för denrättigheter. Skyddetmedborgerliga fri- ochför vissaskyddet

fri- och rättigheterdel de ärintegritetenpersonliga utgör somaven
förled i skyddetopinionsfriheterna. Somskydda bl.a.avsedda ettatt

2 § RFfinns i kap.fri- och rättigheterna lmedborgerligade en
enskildes privatlivskall denallmännabestämmelse det värnaattom

fri-grundläggandefinns reglerna i 2 kap.Vidareoch familjeliv. om
rättstraditionen, bl.a.denmed stödrättigheter. Förutomoch egnaav

i kap.rättighetskatalogen 2regeringsform, har fri- och180916 § i års
internationella instrumentbakgrund tvâutformatsRF mot somav

förklaringallmännanationernasförbundit sig följa: FörentaSverige att
Europarádskonventionenochrättigheterna år 1948de mänskliga avom

grund-rättigheterna och deför de mänskliga1950 skyddfrån år om
läggande friheterna.

till ocksåutvidgatskatalogen i 2 kap. RF1988 harSedan är att
personliga integritetderasför medborgarnaomfatta skydd mot att

hjälpregistreras meduppgifter demkränks auto-att avomgenom
andra stycket.databehandling 2 kap. 3 §matisk

personligtsikte pågrundlagsbestämmelseallmännaDen tarsom
kap. 6integritet, 2kroppsligskyddet ärintegritetsskydd, utöver mot

detskyddadden enskildebestämmelseEnligt denna är gentemot
under-liknande intrånghusrannsakan ochallmänna motsamtmot
hemligochförsändelseförtroligbrev ellersökning motannanav

förtroligttelefonsamtal ellerupptagningavlyssning eller annatav
meddelande.

RF kani 2 kap.och rättigheterdel andra fri-likhet medI en
Enligt 2lag.begränsasbestämmelseemellertid också denna genom
ändamålför tillgodoseendastbegränsningen§ får göraskap. 12 att
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godtagbart iär demokratiskt samhälle. Den fårett aldrigsom gå utöver
vad nödvändigtär med hänsyn till det ändamål har föranlettsom som
den eller sträcka sig så långt den hotutgöratt den friaett mot
åsiktsbildningen folkstyrelsensär grundvalar. Begränsningsom en av
får inte göras enbart på grund politisk, religiös, kulturell ellerav

sådan åskådning 12 § andra stycket.annan
Bland de lagar undantagutgör från skyddet för personligsom

integritet i förevarande fall kan nämnas bestämmelserna i 27 kap.
rättegångsbalken beslag brev, telegram eller försändelseom av annan
i eller televerkets vård och hemligpost- teleavlyssning, liksom iom
lagen l952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål och lagen 1989:530 åtgärder för förebygga våldsdådattom
med internationell bakgrund terroristlag. Andra exempel på undantag
från skyddet för personlig integritet föreskrifternaär i 28 kap.
rättegångsbalken husrannsakan och rätten bl.a. undersökaom att
påträffade och telegrafförsändelser. Intrångpost- slagav samma som
husrannsakan kan förekommaäven vid administrativa tvångsför-
faranden enligt bevissäkringslagen 1975:1027 för skatte- och
avgiftsprocessen enligt utsökningsbalken vidsamt exekutiva för-
faranden.

Medan grundlagsbestämmelserna reglerar integritetsskyddet mellan
det allmänna och den enskilde, skyddetär mellan enskilda reglerat
enbart i vanlig lag. Sådana bestämmelser riktar sig naturligtvis också
till företrädare för det allmänna till den del integritetskränkande
åtgärder vidtas på obehörigt eller olovligtett Exempelsätt. på
integritetsskyddande bestämmelser i vanlig lag förutomär, datalagen,
vissa bestämmelser i brottsbalken kreditupplysningslagensamt
1973: 173, inkassolagen1 1974: 182 och sekretesslagen 1980: 100.
Som framhålls i direktiven för utredningen hör också regleringen av
TV-övervakning hit. följandeI avsnitt skall kortfattat bestämmelserna
i de nämnda författningarna beskrivas, särskilt med hänsynnu till
huruvida anknytning finns till datorteknik och personregistrering. Den
lagstiftning i övrigt allmänt kan sägas integritets-som mera vara av
skyddande slag berörs dock inte. Hit hör framför allt den upphovs-
rättsliga lagstiftningen och bestämmelser till skydd för o.d., bl.a.namn
firmalagen 1974:156 och lagen 1978:800 och bild iom namn re-
klam.

Brottsbalken

År 1986 genomfördes vissa lagändringar i brottsbalken i syfte att
förstärka det straffrättsliga skyddet straffvärda förfarandenmot som
har anknytning till användningen automatisk informationsbe-av
handling, särskilt datorer SFS 1986:123, 1985/86:65, JuUl7,prop.
rskr. 121. Bl.a. fördes i bedrägeristadgandet i brottsbalken 9 kap.

§ in1 bestämmelse straffbelägger någon berederen signy som att
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vinning olovligen påverka resultatet automatiskattgenom av en
informationsbehandling eller liknande automatisk så detatten process,
innebär förskada någon Vidare ändrades straffstadgandenaannan. om
olovligt brukande 10 kap. 7 § brottsbalken och dataintrång 21 §
datalagen i syfte möjliggöra effektivare ingripandeatt ett mot
förfarande brukar betecknas tidsstöld "wire-tapping"som som resp.
olovlig avtappning data under befordran.ärav som

bestämmelserDe i brottsbalken sikte på skydda dentar attsom
personliga integriteten i hänseende det gällerän när skyddaannat att

kroppslig kränkning reglerna hemfridsbrottär närmastmot renten om
kap. 6 §, brytande4 eller telehemlighet kap.4 8 §, intrångpost-av

i förvar 4 kap. 9 § och olovlig avlyssning, dvs. s.k. buggning 4 kap.
9 §. vidare mening hörI bestämmelserna ärekränkningäven ia om
5 kap. hit.

övervakningskamerorLagen om m.m.

År 1990 1977 års lag 1977:20 TV-övervakningersattes om av en ny
lag 1990:484 övervakningskameror Syftet med denom m.m. nya

främstlagen den rättsliga regleringen användningenattvar anpassa av
optisk-elektronisk övervakningsutrustning till den tekniska ut-av

vecklingen och hålla tillfredsställande skydd integri-att ett mot
tetskränkningar i samband med användningen sådan utrustning seav

1989/90:119; JuU34, rskr. 320.prop.
Med övervakningskameror förstås enligt lagen TV-kameror, andra

optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som
så de,är på platsen,manövreras kan användas föruppsatta att utan att

personövervakning 1 §. Med optisk enligt förarbetenatermen avses
alla registreringar kan ske med instrument inom det elektromagne-som
tiska våglängdsspektret för optisk strålning. Under beteckningen optisk
faller därmed den insamling information kan ske på såvälav som
optisk-elektronisk fotokemisk Med uttrycket elektroniskväg.som
förstås förmedlingen bilderna, visningen bilderna på tillatt av av en
instrumentet anknuten monitor eller lagringen de bildernaupptagnaav
sker elektronisk påverkan. Däremot saknar det betydelsegenom om
andra funktioner hos instrumentet på elektronisk väg. Dettastyrs
innebär exempelvis s.k. fiber-optiska kikare liksom stillbilds- ochatt
filmkameror är optisk-elektroniska instrument,att anse som om
bildupptagningen direkt förmedlas vidare till elektronisk bildskärmen
eller lagras videoband, i datorminne eller på något elektro-annat
niskt medium se 39.prop. s.

Enligt lagen skall övervakningskamera användas med tillbörligen
hänsyn till enskildas integritet och upplysning kameran skallom
lämnas tydlig skyltning eller på något verksamt 2sättannatgenom -
3 §§.
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Tillstånd använda övervakningskamera krävs enligt huvud-att en
förregeln sådan kamera skall få denså kanatt uppsatt atten vara

riktas den plats dit allmänheten har tillträde. Undantag medgesmot
förbl.a. övervakningskameror fordon trafiksä-är uppsattasom av

eller arbetsmiljöskäl och förkerhets- vissa kameror användssom av
polisen 4 §.

Tillstånd får meddelas endast sökanden kan ha befogatettom anses
få använda övervakningskameran och detta intresseintresse inteattav

lika väl kan tillgodoses på något Tillstånd skall under dennasätt.annat
förutsättning meddelas, den information kan förmedlas, ochom som

tillståndet förenas med behandla eller bevararättär avsett att attenom
kan ringa betydelse för enskildasbilder, denna rätt antas vara av

personliga integritet med hänsyn till den utrustning skallsom an-
vändas, det område skall bevakas och övriga omständigheter. Isom

framträdande,andra fall, dvs. integritetsriskerna skallnär är mera
intresset tillgodose det avseddatillstånd meddelas bara attom av

företrädeändamålet med övervakningen så starkt det skallär att ges
personliga integritetframför intresset enskildas 5 §.värnaatt

förarbetena vissa exempel på hur bestämmelsen skall tolkas,I ges
framgår affärslokaler inom detaljhandeln liksom bank-bl.a. attvarav

i allmänhet till den kategori regelmässigt böroch postlokaler hör som
förutsättning medgertillstånd under utrustningen endastatt enges

övervakning och inte tillåter närbilder ellerallmän annan mera
områden i anslutning tillnärgången granskning. Detsamma gäller

väntsalar, biljetthallar ochallmänna kommunikationsmedel, t.ex.
gällerintegritetsriskerna detDäremot större näranses varaperronger.

används för allmän trafik, liksom lokaler och områdenområden som
används allmänheten för någon de grundläggandeutövaatt avsom av

rättigheterna i regeringsformen 2 kap. § eller därfri- och se l
allmänheten uppehåller sig för rekreation eller nöjen. Till de senare

entréer foajéerplatserna höra andra och iänutrymmenuppges
Även sjukhusentréer,exempelvis muséer, och hotell.restauranger

socialkontor, försäkringskassor och domstolslokaler nämns som
exempel platser där integritetsintressen kan sig särskiltgöra

fallgällande 47 I de där riskerna för integritetsintrångprop. ärs.
för tillstånd, tidigare har in-framträdande krävs nämnts, attmera som

tillgodose det avsedda ändamålet så starkt det skallär atttresset attav
företräde framför integritetsintresset.ha

vissa tillsynsupp-Tillstånd lämnas länsstyrelsen också harav som
gifter 7 -13 §§.

andra fallde fall integritetsriskerna bedöms ringa och i sådanaI som
för förebyggaövervakningskameran avsedd användasdär är att att

jämförligtförhindra olyckor eller tillgodose något därmedbrott, annat
förenas med tekniskändamål, får tillstånd med någonrätt attett

kameran,anordning behandla eller bevara bilder, tassom upp av om
särskilda skäl har detta 6 §. Härmedsökanden behovav av avses
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exempelvis bank eller någonatt penninginrättning haren annan som
tillstånd använda övervakningskameraatt kan beroendeen vara attav
få bevara bilder från upptagningar inträffade rån 0.d. förav att
övervakningen inte skall förlora sitt syfte. Likaså kan enligt för-
arbetena prop. 49 naturlig anknytning mellan övervakning ochs. en
bevaring bilder föreligga ändamåletnär med övervakningenav är att
förhindra olyckor. Det kan nämligen så det förstattvara genom en
granskning dokumentationen inträffad olycka kanav möjligtav en var

begränsa verkningarna denatt eller få underlag för insatser förav att
förhindra framtida olyckor påpekas det. Länsstyrelsen får vid sin
tillståndsgivning meddela villkor avseende bl.a. behandling och
bevaring bilder andra förhållanden betydelsesamt för skyddaav attav
enskildas personliga integritet. I förarbetena påpekas i detta samman-
hang prop. 53 villkor riktar sig till myndigheteratt inte fårs. gåsom
utöver vad dessa har iaktta enligt tryckfrihetsförordningenatt och
sekretesslagen i fråga offentlighetsprincipen.om

I fråga förhållandet mellan datalagen och föreskrifternaom över-om
vakningskameror påpekas tillstånd enligt datalagen få inrättaatt ochatt
föra register kan krävas,ett bildregister uppkommerett vidom som
användningen övervakningskamera samtidigt ärav en att ettanse som
personregister prop. 45.s.

I lagen regleras också frågor sekretess, straff, överklagandeom
m.fl. liknande frågor 14-19 §§.

Sekretesslagen

Sekretesslagens 1980:100 bestämmelser i utsträckning siktetar stor
skydd för enskilds integritet. Det gäller närmast 7 9 kap. som-

sekretesskyddsbestämmelser med hänsyn till enskildsavser personliga
och ekonomiska förhållanden. I dessa kapitel i vilken ut-anges
sträckning uppgifter hos myndighet skall hållas hemliga.en

Sekretesslagens bestämmelser skall i ljuset den offentlig-ses av
hetsprincip för allmänna handlingar, inklusive ADB-upptagningar, som
sedan länge gäller enligt tryckfrihetsförordningen. Bestämmelserna
härom har varit föremål för översyn vid flera tillfällen under år,senare

lagändringar år 1991senast prop. l990/9l:60, KUll, rskr.genom
160.

Riksdagsbeslutet innefattar vissa ändringar i tryckfrihetsförord-
ningen. En ändring innebär det inte längre skall möjligtatt förvara en
enskild med stöd offentlighetsprincipenatt ställa datorprogram ochav
datorkapacitet till myndighets förfogande och begär bearbetningaren
med hjälp dessa. Den s.k. biblioteksregeln i tryckfrihetsförord-av
ningen förtydligas, så det klart framgår denatt omfattar ävenatt
databaser myndighet har tillgång till avtal med enskild.som en genom
Vidare görs ändringar i sekretesslagenett innebär precise-par som
ringar det krav på "god offentlighetsstruktur" gäller myndig-av som
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Vissaheternas ADB-verksamhet. ändringar också i datalagen förgörs
tydligare markera uppgifter myndigheters personregister inteattatt ur

finns förfår säljas, det inte särskilt stöd det, och i sekretesslagenom
för underlätta allmänhetens möjligheter fåoch datalagen att att

får uppgifter personregister.information myndighet säljanärom en ur
genomförs ändringen myndigheters beslutSlutligen den vägraatt att

skall överklagaslämna utdrag personregister enligt 10 § datalagenur
enligt offentlighetsprin-beslut utlämnandepå vägrasätt attsamma som

cipen.
gäller den redovisningen sekretesslagsbe-När det närmare av

hänvisas till propositionen ochoch förhållandet till ADBstämmelserna
offentlighetskommitténs slutbetänkande SOU 1988:64till data- och

upptagning för automatiskOffentlighetsprincipens tillämpning på
databehandling

Kreditupplysningslagen inkassolagenoch

får kreditupplysnings-kreditupplysningslagen 1973:1173Enligt
Datain-inte bedrivas efter tillståndverksamhet regel änannat avsom

kreditupplysning uppgift, omdöme eller rådspektionen. Med avses
kreditvärdighet ellertill ledning för bedömninglämnas av annanssom

hänseende.vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt
leder till otillbörligtfâr inte bedrivas så denVerksamheten att

i de upplysningarpersonlig integritet innehålletintrång i somgenom
missvisandeeller till oriktiga ellerförmedlas eller sätt attannat

uppgifter eller lämnaslagras ut.
insamling och lagring vissaRestriktioner gäller vidare för av

hudfärg,eller religiös uppfattning, elleruppgifter politisk ras
sjukdom, hälsotillstånd m.fl..brottsmisstanke, tvångsvård,

finns också det gäller upplysningarBegränsningar när om annan
näringsidkare eller har såenskild den ärän annarsperson som

uppgiftinflytande i viss näringsverksamhet hansväsentligt att om egna
ställning.för belysa verksamhetens ekonomiskaförhållanden behövs att

underrättelseskyldighet, rättelse,finns bestämmelserVidare om
register används iförbud överlåtelsetystnadsplikt och mot av som

straff skadeståndliksom tillsyn, ochkreditupplysningsverksamhet, om
m.m.

indrivning eller1974:182 gällerInkassolagen annansav egen
inkassoåtgärd inkassoverksamhet.krav ellerfordran annangenom

Datainspektionen för fåinnehåller krav tillstånd frånLagen att
indrivning fordringarinkassoverksamhetbedriva sådan som avser av

indrivning.fordringar har övertagits förräkning ellerför somannans
verksamheten kan blifår meddelas endastTillstånd antasom

omdömesgilltsakkunnigt ochbedriven på sätt.ett
inkassosed".skall bedrivas enligt "godInkassoverksamhet
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gäldenär och används i tillståndspliktigRegister avser somsom
får överlåtas eller upplåtas till endast efterinkassoverksamhet annan

datainspektioncn.medgivande av
finns tystnadsplikt avseende bl.a. enskildsBestämmelser om

liksom tillsyn, straff och skadeståndpersonliga förhållanden m.m.om
inkassoverksamhet bedrivskreditupplysningsverksamhetSåväl som

varför prövning enligt datalagenoftast med hjälp ADB, somav en
företag för närvarande tillståndbehövs. Ett trettiotal harregel också

medan antalet inkassoföretagkreditupplysningsverksamhet,bedrivaatt
knappt 400.är

Utredningens tidigare ställningstaganden16.2

förgällande uppvisar skyddetredovisningenSom framgår rättavav
viss splittrad bild.integritet enligt svensk i månenskildesden rätt en

för personliga förhållanden icke-reglering till skyddsamladNågon av
föreskrifternaVid sidan de grundläggandeslag finns inte.kroppsligt av

förfrån skyddet till förmånregeringsformen och de undantagi
rättegångsbalkenfinns intagna i främstintressenallmänna som

framför allt i brotts-integritetsskyddsreglemaåterfinns de allmänna
finnsdatorrelaterade brott intagna.också reglerbalken, där om

omfattas datalagen,det speciella områdedet gällerNär avsom
personregistrering med hjälp ADB,integritetsskydd vidnämligen av

lageni antal särskilda lagar såsomberöringspunkterfinns hårutöver ett
kreditupplysningslagenövervakningskameror1990:484 m.m.,om

för dessa1974: 182. Det173 och inkassolagen1973: l gemensamma
uppgifterenskildeskydda denlagar deär mot attattatt omavser

bearbetasotillbörlig omfattning samlas in, lagras,eller henne ihonom
gällersammanhang. fråga övervakningskameroroch sprids i olika I om

det vid kreditupplysning ochbilder den enskilde, medandet närmast av
personliga och ekonomiskainkassoverksamhet uppgifter dennesrör om

särskilt tillståndsplikti-förhållanden. mycket utsträckning denI ärstor
nämnda lagarna ocksåreglerad enligt deverksamhet ärsom nuga

fall också datalagensosäkerhet i sådantADB-anknuten. Någon attom
föreligga.integritetsskydd tillämpliga torde interegler ärom

1980:sekretesslagen 100fråga det integritetsskyddI somom
uppgifter, dvs. aktualise-sikte på utlämnandeinnebär dettatar avmera

depersonuppgifter inhämtats och lagrats. I den månförst sedanras
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagenreglerashandlingar avsom

mening kan dockpersonregister i datalagensockså är att anse som
uppstå. Enligt datalageni fallen frågan dubbel prövningdeäven om en

personregister intefår personuppgift ingår i§ första stycketll som
uppgiften förfinns anledning skall användasdetlämnas anta attut om

förbudsregeldatabehandling lagen. Motsvarandeautomatisk i strid med
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i ll § första stycket datalagen finns för myndigheternas del i 7som
kap. l6§ sekretesslagen. Inte heller i nämnda fall torde någranu
gränsdragnings- eller tillämpningssvårigheter uppstå.

Nuvarande ordning har, såvitt utredningen kunnat finna, inte
inneburit behov någon särskild samordning de skilda bestämmel-av av
serna.

Med hänsyn till utredningen inte föreslår några ändringar iatt att
ADB-begreppet vid tillämpning datalagen behöver ochgörasav att
personregisterbegreppet framgent skall teknikoberoendegöras mera
finns det inte heller skäl tillämpningssvårigheter skulleatt tro att

i framtidenuppstå i förhållande till de speciallagar harsom nu
behandlats. Enligt Datalagsutredningens mening finns det därför inte
skäl ytterligare samordna lagstiftningen på integritetskyddsområdetatt
vad gäller områden där datorteknik används och personregistrering

Åsker. andra sidan det inte möjligt i vidareattsynes vara ut-en
sträckning undvika den dubbla prövning i del fall kansom nu en
krävas enligt skilda bestämmelser. En förändring i sådan riktningen
skulle kunna ledatvärtom till brister i integritetsskyddet skulleatt
uppstå på området. När det gäller kreditupplysnings- och inkasso-
verksamhet förtjänar det framhållas integritetsskyddet främjasatt att av

Datainspektionen tillsynsmyndighetär också på dessa områden.att
Inspektionens tillsyn och kontroll bör verksamt kunna bidra till en
enhetlig tillämpning vid prövning integritetsskyddet.en av

16. 3 Remissutfallet

fyraAv de remissinstanser har uppehállit sig vidnärmare desom
frågor har berörts samordningen datalagen medsom nu om av annan
integritetslagstiftning har Justitiekanslern, Kammarrätten i Göteborg
och Datainspektionen inget erinra utredningens synpunkter.att mot
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet något tveksamär
och det möjligtär samordningsbehoven iatt attmenar ettse an-
norlunda perspektiv det utredningenän valt. Fakultetsnämnden
förordar förnyad analys.en

överväganden16.4

Utredningen har för datalagen skall tillämplig be-påstannat att vara
handling personuppgifter, inte personregister eller persondata-av
mängd. Detta emellertid inte utredningen anledning ändra denattger
uppfattning i samordningsfrågan tidigare har redovisats. Intesom
heller i övrigt finns det enligt utredningens mening skäl till förnyade
överväganden.
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17 Organisatoriska frågor

17. 1 Nuvarande ordning

För Datainspektionen gäller förordningen 1988:912 med instruktion
för datainspektionen. Datainspektionens generaldirektör chefär för
inspektionen. Inspektionens styrelse består högst elvaav personer,
inklusive generaldirektören, och står under dennes ordförandeskap.

Inom inspektionen finns två sakenheter för uppgifternasom svarar
inom offentlig verksamhet och enskild verksamhet. Varje enhetresp.
leds byráchef. Dessutom finns administrativ ochav en teknisken en
enhet.

Sammanlagt finns f.n. 38 tjänster vid myndigheten.
Enligt särskild föreskrift i förordningen skall styrelsen besluta i

frågor tillstånd eller återkallelse tillstånd är särskildom av som av
principiell vikt.

Beslut föreskrifter fattas regelmässigt styrelsen. I övrigtom ärav
beslutsfattandet delegerat i enlighet med föreskrifterna i verksför-
ordningen 1987: l 100 och i inspektionens arbetsordning.

Fördelningen arbetad tid på olika aktiviteter under budgetåretav
1990/91 framgår följande bild föregående budgetárs siffror inomav
parentes. Av bilden kan utläsas bl.a. den enda Verksamhetsgrenatt

har minskat sin andel den arbetade tiden tillsyn.som är Den andelav
den arbetade tiden anslås till tillsyn uppgår bara tillav 14 %.som

35.7% Tillstånd
35.7 Z

16.57. Extlnfo
1a5 14.2% Tillsyn

22.7

Teknikverk8.0%15.5% ae§gl%1vn-
7.3 z
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Fördelningen arbetad tid under 1991/92 har också tagits framav av
Datainspektionen. Den bilden visar bl.a. inte oväsentlig ökningen av
tillsynsaktiviteterna medan andelen förarbetad tid tillstånd har sjunkit.

Tillstånd30.77.

Licfrágor7.4%

12 R°ge1320.87.ExLlmo

bilagt anslagsframställanden verksamhetsplan inspektionen sinI som
budgetförslag budgetåretför budgetåret 1990/91 och treårigtett t.0.m.

målen för framtida1992/93 har inspektionen i sin beskrivning denöver
verksamhetsutvecklingen behandlat bl.a. tillståndsprövningen,

informationsverksamhetentillsynsverksamheten, licensverksamheten,
och regelgivningen.

angivittillstândsprövningen har inspektionen måletFör är attatt
förtredjedel inspektionens skall utnyttjashögst en av resurser

treårsperiodens Rationalise-handläggning tillstándsärenden vid slut.av
praxisutbyggnad ADB-stödet, dokumentationringar, samtavav

målet.kompetensutveckling medel för nå det uppsattaattsomanges
tillsynsverksamheten mål denna skalldet gällerNär attanges som

skall användas för tillsynöka och minst tredjedelatt en av resurserna
olika former.i

målet enligt inspektionen kunna nåsbörDet uppsatta genom
inriktningrationalisering klagomålshanteringen ökad påsamt enav

uppföljningprojektanställd specialistkompetens och resultateten av av
ansökningsförfaranden.och föreskrifter förenkladeallmänna råd om

regelgivningenfråga informationsverksamheten ochI angesom
verksamheter skall intensifieras.särskilt dessaatt

verksamhetsplan för budgetåret 1992/93 har DatainspektionensinI
skall i anspråkför tillstándsverksamheten dennamål taangett attsom

produktivitetsökning% totala arbetstid. Den30 inspektionenshögst av
ärenden intehänsyn också till antaletdetta kräver med att somsom -

beräknas öka underförenklat ansökningsförfarandehandläggs enligt ett
% rationaliseringar hand-med 20 skall skebudgetåret avgenom-

användning standardi-tillståndsärendena, bl.a.läggningen genom avav
i ärenden.tillståndsbeslut vissaserade typer av

verksamhetsplanen dettaenligttillsynsverksamheten gällerFör att
arbetstid.% inspektionens totalai anspråk minst 25arbete skall ta av
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verksamhetinom offentligför uppgifternaden enhetFör som svarar
genomfört fyraskall haunder budgetårethandläggarevarjegäller att

verksamhetenlöpandeföranleds dendeminspektioner utöver avsom
för uppgifterna inomandra enheten,klagomål Denm.m.. svararsom

företagit 20 inspektionerhaskall under budgetåretenskild verksamhet,
Datainspektio-följatekniska enheten skallinitiativ. Denpå eget upp av

tekniskt till-ADB-säkerhetsföreskrifterbeslutade ettgenomnen
sjukvårdsomrâdet.inspektioner påbl.a.synsarbete, genom

verksamhetDatainspektionensbör erinrassammanhangetI attom
Inspektionendatalagen.regleras ibegränsad till frågorinte är som

kreditupplysningslagenenligttillståndbl.a. ocksåbeslutar om
182.inkassolagen 1974:1973:1173 och

ställningstagandentidigareUtredningens17.2

förändring vid in-organisatoriskförFöljande utgångspunkter en
enligtbörrenodlat tillsynssystemkonsekvensspektionen ettavsom en

beaktas.utredningen

upphörTillståndsprövningen

fall där in-helt upphöra. Detillståndsprövningen kannuvarandeDen
ärendebedömningindividuellframtiden behöveri göraspektionen en

falltill deinskränker sigregisterförandeinrättande ochfrågai avom
fallpersonregister. I dessainrättandeanmälandär görs ettavomen

förbudundantagsvisför ellervillkorha beslutainspektionenkan att om
medgivande tillfråganställning tillförandefortsatt samt tamot om

kanfrågornanämndaHandläggningen deutlandsöverföring. nuav
och påidentifiera ärendenaförorganisationändradkräva atten

besluta i saken.kunnalämplig nivå
slag böranmälningar nämntidentifieringenochUrvalet av nyssav
beslutaskunnahuvuddelen ärendenaADB-stöd ochmedkunna ske av

enmansårenden.handläggasföredragning ellerenhetschef efter somav
underställasfalli viktigafortsatt förande börförbudBeslut motom

fattargeneraldirektörentillräckligtdet intestyrelsen, är attom
tordetidsskäl intedeti sakensliggerbeslutet. Det attnatur varaav

interimistiskt beslut.frågabesluta ilåta styrelsenmöjligt ettatt om

tillsynFörstärkt

tillämpningenföljatillframdeles koncentrerasbörTillsynen att avupp
föreskrifter,inspektionenssåväl datalagensbestämmelserna, egnasom

givetvisHit hörklagomål.handläggningochinspektioner avgenom
harvillkorföljer deregisteransvarigadekontrollockså somattaven
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ställts Datainspektionen i det enskilda ärendet.upp av Den del av
tillsynen f.n. handläggs projektverksamhet bör isom förändradsom en
ordning hänföras till de bransch- eller sektorsöversynersnarare som
krävs för normeringen eller regelgivningen.

En viktig del den framtida tillsynen bör ställningav tillatt tavara
i vad mån överträdelser bestämmelser också bör medföra lagföring.av
Datainspektionen saknar f.n. möjlighet i formän anmälanatt annat av
till polis- eller åklagarmyndighet påkalla fråga straffansvar. Deen om
fall där eller skadeståndstalan förs ocksåär mycket få.ansvars- Detta
hänger till del med inspektionen inte har möjligheten attsamman att
i önskvärd utsträckning ägna sig tillsynsverksamhet. Det kan inte
heller uteslutas de nuvarande förhållandenaatt föranleddaår deattav
brottsutredande myndigheterna har vissa svårigheter tillämpaatt
föreskrifterna inom det speciella rättsområde integritetsskyddetsom
och datafrågorna utgör. Det bör dock understrykas inspektionen iatt
sin klagomålshantering många gånger får rättelse till stånd genom
påpekanden underhand, vilket kan frågangöra lagföring i dessa fallom
onödig.

I de fall där ansvarstalan verkligen förs det mycketär vanligt att
tjänstemän vid Datainspektionen kontaktas polis- eller åklagarmyn-av
dighet under förundersökningen för bidra med synpunkter på denatt
rättsliga bedömningen i visst fall. Det har vidare förekommitett att en
tjänsteman vid inspektionen åklagaren åberopats och ocksåav av
domstolen kallats "vittne" för redogöra för tolkningen vissasom att av
bestämmelser i datalagen vid huvudförhandlingen i målet.

I renodlat tillsynssystem kan iett fall inledningsvis frågorvart- -straffansvar komma få framträdandeom roll f.n.attm.m. änen mera
Det bör naturligtvis inte något självändamål öka fallantaletvara att av
lagföring brott datalagen, skärpt tillsynmot bör rimligenav men en
till resultat flera fall kräver straffrättsligatt prövning upptäcks.som
Och det allmänpreventivaär skäl vikt de upptäckta fallen,av därattav

från de integritetsskyddandeavsteg föreskrifterna i datalagen föreligger
eller från de bestämmelser inspektionen har beslutat verkligensom om,
också i tillräcklig omfattning leder till lagföring och straff, i den mån
det inte bedöms tillräckligt med påpekanden underhand.

Datainspektionens roll kommer således i renodlat tillsynssystemett
behöva inriktasatt ombudsmannafunktion,mot dvs.mera en att

övervaka och påtala avvikelser, f.n.än
En ombudsmannaroll i sin frågor i vilken utsträckningturreser om

inspektionen själv bör kunna initiera och påverka frågor straffan-om
F.n. saknar de ombudsmän âtalsrätt näringsfrihetsombudsmann-svar. -

NO, konsumentombudsmannen KO, jämställdhetsombudsman-nen
JämO och diskrimineringsombudsmannennen DO under desom-

decennierna eftersenaste justitieombudsmännenmönster införts iav
vårt land. Vid sidan de allmänna åklagarna har endast mycketav ett
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begränsat antal myndigheter möjlighet väcka åtal särskildaatt som
åklagare. Hit hör främst Justitiekanslern och justitieombudsmännen.

NO och KO har dock givits exklusiv behörighet inomen att
respektive ämnesområde lämna medgivande till allmänt åtal. JämO, å
sin sida, har möjlighet inom sitt område föra talan för denatt enskildes
räkning.

Vid inrättandet den ombudsmannen, DO, för några årsenasteav
sedan behandlades frågan åtalsrätt inte närmare. Däremot be-om
tonades i lagstiftningsärendet prop. 1985/86:98, SfU 20, rskr. 301 att
DO skulle ha rådgivande och utredande funktion ochen att om-
budsmannen inte skulle uppfattas tillsynsmyndighet i egentligsom en
mening. Straff, sanktioner och rättslig prövning borde därför inte,
framhöll förknippas med diskrimineringsombudsmannensman,
verksamhet prop. 66s.

Utgångspunkterna vid inrättandet DO kan således isägasav
förevarande hänseende ha varit i viss mån annorlunda vadän som nu
har antagits för inspektionens del i framtida tillsynssystem.ett

Frågan Datainspektionen dataombudsmanatt åtalsrättom ge som
rad frågorsvåra avvägningen mellan allmänna åklagarereser en om

och särskild åklagare formerna för bedrivande förunder-samt om av
sökning se 7 och 23 kap. rättegångsbalken. En sådan reformm.m.
skulle också bryta det utvecklatsmönster rörande de ombudsmänsom

under år inrättats inom skilda specialområden.som senare
Enligt utredningens mening bör det därför inte näraliggande attvara
Datainspektionen ombudsman ställning särskild åklagarege som som

eller på inspektionensätt självständigtatt rätt väckaannat åtal.attge
Däremot bör inspektionen kunna i likheträtt med vadattges som-

gäller för NO:s och KO:s del inom sitt specialområde få påverka-
åtalsfrågan uttrycklig behörighet medge allmänt åtalattgenom en att
väcks. Det kan också diskuteras inte tjänstemän vid inspektionenom

Riksåklagaren i fallnågot skulle kunna förordnas biträdandeav att som
åklagare medverka vid åtalsprövningen eller utföra åtal deett som
allmänna åklagarna beslutat jfr. kap.7 §l rättegångsbalken ochom
8 § förordningen med instruktion för riksåklagaren, 1989: 847. En
sådan ordning skulle i vissa fall kunna bidra till effektiviseraatt
lagföringen omrâdet, även utredningen tveksam tillär attom mera
allmänt förorda sådan lösning.en

Härtill kommer naturligtvis de resultat ökadegynnsamma som
utbildningsinsatser inom detta specialområde kan medföra för berörda
myndigheter, främst åklagar- och polismyndigheterna.

Utredningen har alltså inte velat utesluta Datainspektionen ocksåatt
skulle medgerätt åtal och tjänstemän vid myndigheten någonattges att
gång skulle kunna förordnas biträdande åklagare medverka vidatt som

âtalsprövning eller utföra allmänna åklagaren väckt åtal.en ett av
Dessa uppgifter bör kunna handläggas på byråchefsnivå hos myndig-
heten.
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Utredningen har också tagit frågan de statliga tillsynsmyn-omupp
för olika delar förvaltningen och vissa övrigadigheter som svarar av

medverka i den skärpta tillsynen. Det gäller desektorer bör närmast
för skilda områdenmyndigheter redan i dag har tillsynsansvarettsom

Finansinspektionen, Socialstyrelsen, Riksskatteverket och Riks-t.ex.
försäkringsverket.

särskilt tillsynsansvarmyndigheter skulle kunnaDe ettsom ges
bör svårighet kunna utsträcka sin vanligainom dataområdet störreutan

integritetsskyddet inom myndighetenstill gälla ocksåtillsyn att
underlydandegäller tillansvarsområde. Vad det närmast är att attse

inrättningar undereller övriga institutioner eller stårmyndigheter som
förandeföreskrifter angående inrättande ochtillsyn följer de av

utfärdat. Det innebärpersonregister Datainspektionen har attsom
förvägmyndigheters sida bör begränsas till de ifrån dessatillsynen

myndigheternasektorsnormerade områdena. De berördabransch- eller
få sanktionsmöjligheter stårskulle heller inte använda sig de somav

Datainspektionen till buds.
utbildningsuppgift bör särskilt ingåinspektionens informations- ochI

andra tillsynsmyndigheter i de kravutbilda befattningshavare påatt
dataområdet ställer dessa myndigheter.integritetsskyddet påsom

Datainspektionen kunna fördelasf.n. verksamheten hosLiksom bör
offentligaför privata och för densakenheter, dvs. denpå två en en

sektorn.
kompetensutbyggnad inspektionens tekniskafortsatt ärEn av

värdefullt teknisk sakkunskap finnsönskvärd. ocksåDet är om
i inspektionens styrelse.företrädd

normgivningInspektionens

verksamhetsplanredan har förutskickats i inspektionensSåsom
intensifieras.arbetet med utarbeta föreskrifter behövakommer att att

modell olika branscher eller sektorer gåsEnligt utredningens bör
Erfarenheternaoch behovet anpassade föreskrifterigenom prövas.av

"föreskrifter"från det nuvarande förenklade tillståndssystemet med de
utgivits projektverksamheten bör härvidhittills och den särskildasom

utnyttjas. för regelgivningen kommer dockkunna Resurserna att
redan antagit i sinförstärkas, vad inspektionen harbehöva utöver

verksamhetsplan.
förden betydelse föreskrifterna kommer haMed tanke på attsom

får lämplig och vältillsynsverksamheten det angeläget dessaär att en
självfallet fattasavvägd utformning. Beslut föreskrifter bör avom

Beredningen bör också ske underinspektionens styrelse. nära
myndigheter branschföreträdare.samarbete med berörda resp.

intensifiering regelgivningen kan organisatoriskt behövaEn av
medföra utbyggnad vissa stabsfunktioner inom inspektionen.en av
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Ävenverksjurist. ifunktionendåUtredningen närmast somavser
nödvändig.förstärkningövrigt kan varaen

anmälningarHandläggningen av

känsligatill enbartanmälningspliktenKoncentrationen personupp-av
till det antaluppgåhögst böranmälningarantaletmedförgifter somatt

tillf.n. uppgår antalettillståndspliktigtordningnuvarande ärenligt
detfaller inomärendenexklusive deårligen,0002knappt som

förfarandet.förenklade
Datainspektionen bör kunnaanmälningarnaframhållasbörDet att av

ochbyråkrationödigflexibeltsådant sättpâhandläggas attett
deldet imedkunna räknatordeundvikas. Manresursslöseri kan att en

formDatainspektionen ibeslut frånsärskiltnågotbehövsfall inte av
dessaanvända den. lförbudpersondatamängden ellerförvillkor att
hand-tillläggasgranskningen baraefteranmälningarnakanfall

lingama.

Information m.m.

förstärkasocksåreformgivetvis vidbörDatainspektionens enresurser
vidsärskiltgällerutbildning. Dettaochinformationvad gäller

Förutomtilloch övergångengenomförandeskedet system.ett nytt
riktadbl.a.behövsregisteransvarigadeframför alltinformation till

myndigheter ärdevidnyckelbefattningshavareförutbildning som
vid tillsynen.biträdaavsedda att

Remissutfallet17.3

antalbegränsatbara berörtsfrågorna harorganisatoriska ettDe av
börförstärkt tillsynframhållerStatskontoretremissinstanser. att en

skallDatainspektionenförändringar för-attorganisatoriskaåtföljas av
effektivt.arbetakunna

detmedverka iskulleDatainspektionen rätt attTanken att ges
blandathar fåttdatalagenvid brottförfarandet ettstraffrättsliga mot

avstyrkerDatainspektionenochJustitiekanslernBl.a.mottagande. en
ordning.sådan

sighar överförvaltningsmyndighetercentralaantal yttratEtt
tillsynsarbetetibiträdeskulle få visstDatainspektionenförslaget avatt

tillsynsuppgifter inomhari dagredanförvaltningsmyndigheterde som
sigharmyndighetercentralamajoritet de yttratomrâdet. En somav

förslag.kommunförbundet, dettaSvenskalikhet medavstyrker, i
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överväganden17.4

Redogörelsen i det föregående visar Datainspektionen,att trots en
ökande arbetsbörda på tillståndssidan, successivt alltavsätter störreen
del sina för tillsyn. Utvecklingen gårav alltså,resurser ut-som
redningen det, hållrätt och det viktigtär Datainspektionenser att
redan börjar förbereda sig för ordning där tillståndsverksamhetennu en
har avskaffats. När detta sker bör givetvis den tid går försom
tillståndsarbetet användas för tillsyn. Utredningen vill i det samman-
hanget gång framhållaän anmälningsförfarandetatten är bliavsett att

hjälpmedel i tillsynsarbetetett och inte någon slags efterföljare till
tillståndsverksamheten jfr avsnitt 14.4. Målet i den ordningennya
bör andelen arbetad tid för tillsynatt intevara understiger 60 % av
den totala tiden.

Samtidigt det ofrånkomligtär vissa andra aktiviteter måsteatt inteta
obetydliga i anspråk, inte minst under övergångsperiod föreresurser en
och efter den datalagens ikraftträdande. Enligt den redovis-nya senaste
ningen verksamheten "regelgivning"tar i anspråk omkring %14 av

Till denna verksamhet räknas också detresurserna. arbete bestårsom
besvarande remisser, yttranden enligt 2av a§ datalagenav och

granskning delningar författningsförslag. Detta arbete har,av av som
framgår Datainspektionens verksamhetsplan, tagitav alltsenaste större

i anspråk. Utredningen har i det föregående förordatresurser denatt
gällande skyldigheten alltid inhämta yttrande frånatt Datainspektio-nu

inför s.k. statsmaktsregister skallett avskaffas. Remissförfarandetnen
bör enligt utredningen begränsas till fall då det verkligen nödvändigtär

underlag från Datainspektionen.att ett Denna ordning bör, denom
genomförs, inte oväsentligt minska Datainspektionens arbete med

Ävenremisser inför s.k. statsmaktsregister. i övrigt detär angeläget
regeringskansliet försökeratt begränsa antalet remisser till Datain-

spektionen.
Men även detnär gäller själva författningsarbetet detär önskvärt att

Datainspektionens insatser kan begränsas, till förmån för tillsyns-
arbetet. Utredningens förslag förutsätter de allmänna reglerna iatt
datalagen kompletteras föreskriftermed från Datainspektionen för vissa
områden eller för vissa branscher. Ett reducerasätt Datainspektio-att

insatser i denna del kan arbetetnens med kompletterandeattvara
föreskrifter sköts utanför myndigheten. Inför ikraftträdan-av en grupp
det lagen skulle mindre inomt.ex. Datalagsutredningenav fåen grupp

för författningsarbetet. Datainspektionensvara måste naturligtvis
medverka med sin sakkunskap den skisserade ordningen skullemen
likväl kunna innebära klar lättnad för inspektionen. Målet bören vara

den verksamhet hänföratt sig till författningsarbete, remissersom
inte i anspråk högsttar än 10 %m.m. mer av resurserna.
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Teknikverksamheten och informationsverksamheten för närvaran-tar
i anspråk omkringde 20 % den7 arbetade tiden. Som ut-resp. av

redningen tidigare har framhållit dessa båda verksamhetsgrenarär av
betydelse, inte minst vid genomförandeskedet och övergången tillstor

ordning. Detta har också understrukits del remissinstanser.en ny av en
får räkna med i huvudsakMan behov kommeratt samma av resurser

behövas i framtiden för teknik- och informationsverksam-ävenatt
heterna.

Behovet för in årliga avgiftenden torde däremotatt taav resurser
relativt komma minska.sätt Detta sammanhänger med i dagensatt att
ordning princip allai registeransvariga skall betala den årliga avgiften
licensavgiften, medan i det betalningsskyldigheten harsystemetnya
kopplats till anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten omfattas

nuvarande tillståndsplikt. Som utvecklas i avsnittnärmare nästaav
löper inkasseringen licensavgifter från tillståndshavarna i stort settav
friktionsfritt medan betalningsförsummelser från del andra registe-en
ransvariga orsakar Datainspektionen hel del arbete. tidDenen som
behövs för in den årliga avgiften i det tordeatt ta systemetnya
emellertid inte bli mindre föråtgår licensavgifterna, dettaän som nu
med hänsyn till det årliga antalet anmälningar utredningen räknarsom
med jfr avsnitt 21.

Andelen arbetad tid för tillsyn bör inte understiga 60 %nämntssom
den totala arbetstiden. Effektiviteten i tillsynsarbetet skulleav

emellertid kunna öka ytterligare andra myndigheter med till-om
synsuppgifter inom statsförvaltningen kunde medverka i tillsynen

Utredningendataområdet. har tidigare tagit frågan sådanupp om en
medverkan.

Som utredningen har utvecklat i föregåendedet bygger den nya
systematiskordningen på och effektiv tillsyn kommer till stånd.att en

Utredningens tanke biträde i tillsynsarbetet vissa andraom av
myndigheter skall denna bakgrund. Samtidigt går det intemot attses

sådankomma ifrån lösning förenad med vissa nackdelar,äratt en
principielldelvis Som har utvecklats i del remissvarennatur.av en av

tillsynsverksamhetkan meningsfull komma kräva delatt extraen en
hos de berörda myndigheterna. finnas riskDet kan också förresurser

visst dubbelarbete med Datainspektionen uppkommer. Kompetens-att
problem kan uppkomma och den skisserade ordningen kan också
innebära intressekonflikter. Myndigheterna skall i sin verksamhet
både tillvara och utveckla sin normala ADB-verksamhet ochta
samtidigt ha särskilt tillsynsansvar. En remissinstans har pekat påett

de aktuella myndigheterna i sin står under Datainspektionensatt tur
tillsyn. Med hänsyn till och det övervägandevad har sagtssom nu

remissutfallet bereddnegativa utredningen inte vidhålla sittär att
tidigare förslag i denna del.

Utredningen har tidigare framhållit Datainspektionens roll iatt ett
renodlat tillsynssystem kommer inriktas ombudsman-att motmera en
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nafunktion, dvs. övervaka och påtala avvikelser, f.n.att än Datain-
spektionens huvuduppgift blir till behandlingatt attse av personupp-
gifter sker sätt stämmer överens med de reglerett gällersom som
för behandlingen de berörda personuppgifterna. Under sitt tidigareav
arbete har utredningen tagit frågan inte Datainspektionen,upp om som

led i sin roll, skulle få möjlighet påverka åtalsfråganett vidattnya
brott datalagen och tjänsteman där skulle kunna förordnasmot att en

biträdande åklagare vid sådana brott. Under remissbehandlingensom
har olika invändningar gjorts dessa tankar. Det harmot sagts att
åtalsfrågorna vid brott datalagen knappast kompliceradeärmot mera

inom många andra specialstraffrättsligaän områden, miljöom-t.ex.
rådet. Det har också framhållits effektiv lagföring inteatt en mera
kommer till stånd Datainspektionen förattgenom svarar rena
åtalsuppgifter skärpt tillsyn från inspektionens sida.utan genom en
Datainspektionen har det olämpligt dess verksamhet medansett att
tillsyn och rådgivning i olika former förenas med möjlighet fören en
tjänsteman vid inspektionen självständigt påverka åtal. Iatt ett
allmänhetens skulle tjänstemännenögon kunna framstå partisk ochsom
bunden tidigare ställningstaganden i inspektionens verksamhet.av

invändningarDe har förts fram sådana de börär beaktas.attsom
Datalagsutredningen vidhåller inte de diskuterade förslagen, vilketnu
dock innebär avvikelse i förhållande till förslaget till EG-direktiv.en
Enligt artikel 30.2 i direktivförslaget skall nämligen dataskyddsmyndig-
heten befogenhet väcka talan vid domstol vid överträdelseattges av
dataskyddsbestämmelserna.

Datainspektionen i dagär myndighet i huvudsak i arbetar ien som
traditionella verksformer. Verksamheten består till mycket delstor av
handläggning olika ansökningar kommer in till myndigheten.av som
Den tillsyn förekommer blygsam omfattning.är De utåtriktadesom av
aktiviteterna består i ganska omfattande informationsverksamheten

olika åtgärder för in licensavgifter. Arbetsformernasamt att ta
avspeglas i myndighetens organisation följer det vanliga verks-som
mönstret.

Utredningens förslag innebär de genomförs radikal förändringom en
inriktningen Datainspektionens verksamhet. Det utåtriktadeav av

arbetet formi tillsyn skall prioriteras och omfatta åtminstone 60 %av
arbetstiden. Tillsynen får också karaktär i dag. Denänav en annan

kommer gå på kontrollera persondataansvariga i sin ADB-att ut att att
hantering håller sig till de bestämmelser gäller för den berördasom
behandlingen personuppgifter. Datainspektionens verksamhetav
kommer i ganska hög grad likna den verksamhet renodladeatt som
tillsynsmyndigheter, Riksdagens ombudsmän, sigägnar åt.t.ex.

De arbetsformer utredningens förslag förutsätter kommernya som
medföra krav på myndighetskultur hos Datainspektionen.att en ny

Omställningen kommer, kan det innebära vissa problem förantas, att
personal vidär utföra sitt arbete i helt andra former. Iatten som van
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andra sammanhang, särskilt under tid, myndighetsnärsenare en
Verksamhetsinriktning förändrats kraftigt, har förändringar i arbetsbe-
tingelserna följts organisatorisk i syfteöversyn attupp av en ge
myndigheten organisation anpassad till de förändradeären som
arbetsuppgifterna. Frågan inte sådan skulleär påöversynom en vara
sin plats det gäller Datainspektionen.även när

Vad utredningen tänker på lägga Datainspektionennärmast är att ner
myndighet och i stället anförtro integritetsskyddet dataom-som en

budsman. ordningEn med dataombudsman vanligt förekomman-ären
de utomlands. Beslutande i den myndigheten skulle blinya om-
budsmannen och hos myndigheten skulle finnasdet antalettensam
föredragande kanslipersonal, dvs. ungefär struktursamt samma som
Riksdagens ombudsmän har i dag. Genom övergången till kon-en
struktion med dataombudsman skulle organisatoriskt markerasävenen
den starka inriktning tillsynpå ligger i utredningens förslag.som

Vissa komplikationer finns emellertid. frågaEn hur skallär man
med den ganska omfattande informationsverksamhetgöra som

Datainspektionen bedriver i dag och kommer behövas iävenattsom
fortsättningen. frågaEn finansieringen dataombudsman-ärannan av

verksamhet. Det arbete består i meddela kompletterandeattnens som
föreskrifter till datalagen måste också utföras. Det också angelägetär

ha kvar någon form lekmannainsyn i verksamheten, ävenatt av om
detta inte lika påkallat i dag med Datainspektionens funktionär attsom
med sin praxis fylla ganska så generalklausulbetonad lagstiftning.ut en

Den berörda omfattas inte utredningens direktiv.översynennu av
Utredningen vill emellertid väcka frågan inte de föreslagnaom
materiella förändringarna i datalagstiftningen bör följas medupp en

omfattande organisatorisk förändring.mera
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18 Finansiella frågor

18.1 Nuvarande ordning

Datainspektionens budget omsluter f.n. omkring 20 milj. kr. Verksam-
heten bekostas i sin helhet licens- och handläggningsavgifter enligtav
förordningen 1982:48 1 avgifter för datainspektionens verksamhet.om

Avgift enligt förordningen för handläggningtas ut tillstândsären-av
den och vissa andra ärenden. Intäkterna i form handläggningsav-av
gifter uppgår f.n. till drygt 2 milj. kr.

Licensintäkterna, för 18 milj. kr., såledesärsom svarar ca av
avgörande betydelse för inspektionens ekonomi. Det totala antalet
registrerade licenspliktiga uppgår till 50 000, 3 800ca varav ca
avgiftsbefriats bl.a. ideella föreningar med färre 200än medlemmar.

Avgiften för varje licenspliktig f.n. 435 kr.är år.per
Inspektionen för förteckning omfattar alla registeransvarigaen som

gjort licensanmälan. Detta licensregister förs med hjälpsom ADBav
och benämns LIRE.

Antalet licenspliktiga anmält sig har uppgått till 8 000nya som ca
år de två år inspektionen haft informationskampanjer budgetârenper

1986/87 och 1988/89, medan det årliga tillskottet i övrigt varit 3 000
4 000 licenser.nya-
F.n. licensverksamheten i anspråk drygttar sju inspektio-procent av

för hela verksamheten.nens resurser
I den verksamhetsplan Datainspektionen bilagt sin anslagsfram-som

ställning för budgetåret 1990/91 och treårigt budgetförslagett t.o.m.
budgetåret 1992/93 arbetet med få de registeransvarigaatt attanges att
göra anmälan skall fortsätta, särskilda informationskampanjerattmen
inte torde behövliga längre. Licenshanteringens andelvara av
inspektionens hela resursanvändning kan därför förväntas minska.

18.2 Utredningens tidigare ställningstaganden

Utgångspunkten bör enligt utredningens mening inspektionensattvara
verksamhet framgentäven helt avgiftsfinansierad.är

De organisatoriska förändringar torde bli följdensom ettav mera
renodlat tillsynssystem bör kunna finansierasäven inom förramen
nuvarande En omfördelning bör kunna ske, såresurser. att resurser
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förastillståndshandläggningen kanfrigörs från den nuvarandesom
inspektionentillsynsverksamheten och de delar inomtill bl.a.över som

beredning föreskrifter.förbör ha avansvar
fått relativt spridning blandlicenssystemet harKunskapen storom

informations-registeransvariga följd deoch deallmänheten avsom en
ifrångenomfört, långt allainspektionen harkampanjer även omsom

fördelarhar ocksålicenspliktiga anmäler sig. Licenssystemet annatav
användas förLicensregistret kan såledesekonomiskt slag.än attrent

vilket kanavpassad information,registeransvariga med riktad ochnå
Härtill licensregistretintegritetsskyddet. kommerbidra till stärka attatt

för inspektionsverksamhet.underlagkan utgöra
för behålla ordningförhållanden skäldessaRedan är tunga att en

registeransvariga.avgift för vissaårligmed en
enligt utredningensför behålla böravgörande skäletDet att systemet

avgifter innebär demed årligadockmening attsystemetatt somvara
i denrisker för otillbörligt intrångtillverksamhet upphovi sin ger

ekonomiskadataområdet också bär denintegritetenpersonliga
sådant intrång.försök förhindraför samhälletsbördan ettatt

exempelvisandra alternativ,naturligtvis diskuteraskanDet att
omsättningen datorer sörjaskatt bl.a.specialdestinerad avgenom en

sådan skatt skulleverksamhet. Eninspektionensför finansieringen av
innefatta ocksåhanterbar, behövabli administrativtemellertid, för att

personligtenskilt ellersker förförsäljning datorerden annarsav som
i denrisken för intrångområde, därdärmed belastabruk och även ett

sådan lösningmycket liten. Enintegriteten typiskt ärpersonliga ärsett
lämplig.därför mindre

anmälningsskyldighet förförordar därför medUtredningen att en
årlig avgiftskyldighet betalabör följapersondatamängd också att enen

förekommer i verksam-persondatamängdenlängetill inspektionen, så
handläggningsavgifterna inuvarande licenssystemetheten. Det samt

bör avskaffas.avgiftsförordningen

Remissutfallet18.3

finansiellauttalat sig deremissinstanser hartämligen fåDe omsom
Datainspektionens verksam-uppfattningutredningensfrågorna delar att

avgiftsfinansierad deskall helti fortsättningenhet samt attäven vara
bör bäraintegritetsrisker ocksåupphov tillverksamheti sin gersom

förhindra denförsökför samhälletsekonomiska bördanden attatt
haftallmänhet inte någotkränks. har iintegriteten Manpersonliga att

skyldighetenavgiftsskyldigheten kopplas till göraerinra attattmot
anmälan.
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överväganden18.4

anledning frångåframkommit utredningenIngenting har attsom ger
Datainspektionens verksamhet sedantidigare uppfattning ävensin att

avgiftsfinansieras. vidarehar i kraft bör helt Detdatalag ärträttnyen
för verksamheten betalas dekostnadernarimlig ordning att aven

personuppgifter innebärbehandlingpersondataansvariga vars av
skyldigheten betala årligGenomsärskilda risker och hot. attatt en

fördelas kostnadernaanmälningsskyldiga,för demavgift införs ärsom
årliga avgiften börhar Denprincipenligt den antytts. varasom nyss

anmälananslutning tillberörda. bör betalas iför alla Denlika attstor
Datainspektionen be-kalenderår på tiddärefterochgörs somper

stämmer.
antali princip detårliga avgiften bestämsStorleken den avav

och de årligatill Datainspektionenhar gjortsanmälningar som
gällande tillståndverksamhet. Antaletför myndighetenskostnaderna

berörts iomkring 50 000. Som harberäknas tilldatalagen kanenligt
omfattande till-anmälningsskyldigheten mindre änavsnitt 14.4 är

behandlingomfattar inteAnmälningsskyldighetenståndsplikten. av
personda-anknytning till densaknar sådanuppgifter personer somom

kundförhållandeföljer medlemskap, anställning,taansvarige avsom
uppgifter hursaknasjämförligt förhållande. Detdärmedeller något om

frågabetydande. Iantalet kanfall kandessamånga omvaravara men
baraanmälningsskyldighetföreligger vidare närsambearbetningar

tillståndspliktenmedankänsliga uppgifter,innefattarsambearbetningen
skillnad innebär gårVad dennaalla sambearbetningar.i principavser

Anmälningsskyldigheten enligtfå fram uppgifterintedet heller att om.
preciserat ochandra sidan tillhänför sig denlagenden ett mernya

enligt dentillståndsplikten bygger påändamålsbegrepp vadänsnävare
den ståndpunktSammanfattningsvis bördatalagen.gällande som

tillanmälningsskyldighet ledai fråganhar intagitutredningen attom
35 000sig stock påövergângsskedet kommeri röradet runtatt enom

anmälningarnytillkommandeårliga antaletanmälningar. Det40 000-
mellanliggatorde dock kommaAntaletsvårt uppskatta.är attatt

000 och 10 000 år.5 per
medräknarskulle,bakgrund vad harMot sagts om mansom nuav

milj.på drygt 20Datainspektionens verksamhetkostnad förårligen
beloppuppgå till iårliga avgiften kommakr, den stort settatt samma

dockblirförhållande till licenssystemetför licens.betalas Isom nu
måste betalasordningenavgiften i denden den årligaskillnaden att nya

personuppgifter behandlas. Detta ärändamål för vilketför varje
betalnings-principenöverensstämmelse mediemellertid helt att

och hot detill de riskerproportionbör stå i direktskyldigheten som
förorsakar.persondataansvariga

regeringen.bestämmasavgiften bör liksomStorleken på den årliga avnu
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En särskild fråga detär behövs någon sanktion för uteblivenom
betalning. Någon sådan sanktion finns inte i dag utredningen harmen
tidigare tagit frågan och förordat sanktioner i form tilläggsav-upp av
gift eller, i sista hand, förbud behandla personuppgifter.att Uppgifter
från Datainspektionen visar inte fåså licensinnehavareatt underlåter

betala sina licensavgifteratt och de belopp skrivs tillatt följdsom av
underlâten betalning inte oväsentliga.är Man har emellertidav också

från Datainspektionen betalningsförsummelsernauppgett att inte hänför
sig till de registeransvariga tillståndspliktigaär till andrasom utan
innehavare personregister. De har tillstånd betalarav nästansom
undantagslöst sina licensavgifter. Med hänsyn till vad sålunda harsom
kommit fram kan det ifrågasättas det behövs nâgra sanktioner förom
utebliven betalning. Amnälningsskyldigheten enligt utredningens
förslag omfattas tillståndsplikten enligt nuvarande ordning.av
Utredningen benägenär inte vidhâlla sitt tidigaremest förslagatt om
sanktioner vid utebliven betalning.
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19 Vissa övriga frågor

19.1 Straffbestämmelser

19.1.1 Gällande rätt

20I § datalagen finns regler straff för överträdelser vissa be-om av
stämmelser i datalagen. Enligt första stycket döms till böter eller
fängelse i högst år den uppsåtligen eller oaktsamhetett som av

l.inrättar eller för personregister licens eller tillstånd enligtutan
datalagen, detta erfordras,när
2.bryter villkor eller förbud Datainspektionenmot har meddelatsom
enligt 6 eller 18
3.lämnar personuppgift i strid utlämnandeförbudet i llmoten
dvs. lämnar personuppgifter personregisterut det finnsnär riskur
för uppgifterna skall användas i strid datalagenatt eller lämnarmot

sådana uppgifter, erforderligt tillståndut Datainspektionen,utan av
det kannär uppgifterna skall användas förantas att automatisk

databehandling i inte anslutit sig till Europarådets datas-staten som
kyddskonvention,
4.bryter gallringsregeln i 12mot
5.lämnar uppgift vid fullgörande skyldigheten lämnaen osann attav
underrättelse enligt 10
6.1ämnar uppgift i sådana fall i 17 dvs. dåen osann som avses
Datainspektionen begär upplysningar för sin tillsynsverksamhet.
Enligt andra stycket döms till böter den uppsåtligen ellersom av

oaktsamhet bryter 7 § första eller tredje stycket, dvs.mot inte föra
registerförteckning eller inte har angivit avsändaren försändelsepå som
innehåller personuppgift till den registrerade.

En straffbestämmelse finns också i 21 § datalagen. Där föreskrivs
den olovligen bereder sig tillgångatt till upptagning försom auto-en

matisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i ett
register för in sådan upptagning skall dömas för dataintrång tillen
böter eller fängelse i högst två år, inte gärningen belagdär medom
straff i brottsbalken. Med upptagning här uppgifteräven äravses som
under befordran via elektroniskt eller liknande hjälpmedel förannat att
användas vid automatisk databehandling. Brottet straffbartär påäven
försöks- och förberedelsestadiet, det inte ringa.ärom
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förklaras förverkatenligt 22 § datalagenpersonregister kanEtt om
eller förtsnödvändig licens eller tillståndeller förtsinrättatsdet utan

meddelat förbud.Datainspektionenstrid medi ett av
i 13 § datalagenbestämmelsenocksåbörHär nämnas att om

brottsbalkeni 20 kap. 3 §bestämmelsentystnadsplikt sanktioneras av
tystnadsplikt.brott motom

formellt utformade såintestraffbestämmelserDatalagens är att
förarbetena tillutpekad Avsärskiltriktas någonmotansvaret person.

straffbestämmelsernafrånutgåttframgår dockdatalagen attatt man
dentillämpliga påutsträckning skulle änendast i ringa annanvara

1973:33 104.registeransvarige se prop. s.
juridiska ochfysiskasåvältidigare kanSom nämnts personersom

registeransvarigefall då denderegisteransvariga. lmyndigheter vara
aktiebolag,juridiskmyndighet eller t.ex. ettutgörs person,enav en

straffrättsligadetskall bärafysiskvilkenuppstår frågan person som
registeransva-för sådaninomförövasför brottansvaret enramensom
straffrättsligaallmännatillämpaHärvidlag harverksamhet.rigs attman

principer.
lagöverträdelserförplaceringengällerNär det ansvaret somav

s.k. före-reglerhar vissaverksamhetföretagsi privatabegås om
straffrättsligaprincip åvilar deträttspraxis. liutvecklatstagaransvar

styrelsendennaaktiebolag utgörsföretagsledningen. I ett avansvaret
företagsledningeninomverkställande direktören. Ansvareteller den

ledamot inomåvilar denförsta handifördelas så varsansvaretatt
direk-Verkställandelagöverträdelse begåtts.verksamhetsområde en

förhanfråga eftersomförsta hand idärvid ikommertören ansvarar
anledningfinnsundantagsvisEndastförvaltningen.löpande attden

beslutande t.ex.högstajuridiskmedlemålägga organpersonsav enen
ansvarigabliAktieägareföreningsstämmaellerbolags- ansesansvar.

brott.eller mycketmedverkankvalificeradendast vid grova
juridiskaledareenskilda näringsidkareSåväl personersavsom

förutsättningarunder vissarättspraxisrådandekan enligtverksamhet
ställföreträdare,påstraffrättsligaöverflytta det ansvaret somen

företagetssjälvständighet ledatämligenmedanförtrotts storatt
förförutsättningSomeller därav.helhetverksamhet i dess attgrenen

före-tillmed hänsynkrävs detöverflyttasskall kunna attansvaret
förhindra vissaför företagarensvårtomständigheterliggande är att

företagetomständigheter ärsådana ärExempel pålagöverträdelser. att
verksam-detaljer iallakan behärskaföretagaren inteomfattandeså att

verksamhetenden därbosatt på änföretagaren ärheten, ortatt annan
ellersjukdom, lyteålder ellergrundpåföretagarenbedrivs eller att av

angelägenhetereller allmännaandra företagiomfattande engagemang
Sebedrivande.anordnande ocharbetetsövervakahelt kaninte

vissa1975:23DsJupromemoriaThomstedtsHansprofessorn om
problem.specialstraffrättsliga
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Företagsledningen emellertid alltid för företagetattansvarar
organiseras sådantpå lagöverträdelser kan förutsättassätt inte skeatt
i dess verksamhet. Ledningen har alltså sörja för företaget haratt att

ändamålsenlig personalorganisation och underordnad personal äratten
Ävenkompetent tillräckligtoch instruerad för sina uppgifter. om

överflyttning straffansvar skett ledningen skyldig gripa inär attav om
visas föreliggadet brister eller särskild anledning föreligger.annars

Vid oaktsamhetsbrott kan utkrävas den i företagsledningenansvar av
oaktsamt brustit i vad enligt det sagda ålegat honom.som som nyss

Då uppsåt erfordras för straffbarhet, blir företagaren, hanäven om
anförtrott förvaltningen ställföreträdare, ansvarig för lagöverträ-en
delser inträffar med hans vetskap och vilja. Naturligtvis blirsom
företagaren också straffansvarig han givit order lagöverträ-om om en
delse. Detsamma gäller, han inte respekterar den bestämdaom
arbetsfördelningen mellan sig ställföreträdarenoch och dennatrots
faktiskt ledning och kontroll i detalj vissutövar verksamhet.av

åvilar då företagaren och inte ställföreträdaren förAnsvaret förseelser,
i samband dennastår med verksamhet.som

Dessa principer för företagaransvar på det privata näringslivets
område torde kunna tillämpas då straffrättsligt skalläven ansvar

förutkrävas brott i myndighets verksamhet. Det innebär ävenatten
styrelseledamöter cheferoch vid myndigheter kan bli straffrättsligt
ansvariga. Vid brott datalagen kommer straffansvaret åvila denmot att
eller de ansvariga för verksamheten. Detta torde iärpersoner som
princip gälla både statliga och kommunala myndigheter. frågaI om

nämnderkommunala torde åvila nämndens ordförande ochansvaret
dess ledamöter.

Högsta domstolen HD har i rättsfall 1987 426NJA prövatett s.
frågan ordföranden i kommunal nämnd kunde ansvariggörasom en
för brott datalagen bestående i förtspersonregistermot att utan
tillstånd Datainspektionen. Ordföranden gjorde bl.a. gällande attav

för datalagsfrågor den ansvarsfördelning gälldeansvaret genom som
inom kommunen delegerats till nämndens kanslichef. domen, variI

ogillades,åtalet uttalar HD bl.a. de principer för företagaransvaratt
utbildats föri rättspraxis det privata näringslivet kan tjänasom som en

utgångspunkt också på den kommunala sektorn. vidareHD nämner att
möjligheten delegera möjligen något mindre omfattandeäratt ansvar
på den kommunala sektorn och omständigheterna i det särskildaatt
fallet måste tillmätas betydande vikt det gäller ställning tillnär att ta

delegation det straffrättsliga för förtroendevalda kunnatansvaretavom
ske.
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19.1.2 Praxis

straffbestämmelserDatalagens har tillämpatsendast i fåtal fall.ett
datalagstiftningskommittén februariAv i 1981 upprättad PMen av

framgår kommittén då endast hade funnit fallavdömda vadatt tre
datalagensgäller brott bestämmelser. Dessa följande.mot var

Norrtälje tingsrätt dömde år 1978 till dagsböter enligten person
20 § datalagen för ha inrättat personregister1 tillstånd.att utan

aktiebolagEtt hade närstående aktiebolagsanvänt ett annat
förpersonregister marknadsföring söka erforderligtutan att

tillstånd.
Borås tingsrätt dömde 1978 till dagsböter förår personen

dataintrâng och brott tystnads Dataintrånget bestodlikt. imot att
polisman berett sig tillgång till ikspolisstyrelsens polisregisteren

i angelägenhet inte rörde tänsten. Genom polismannenatten som
dessutom visat registerutdrag för ollegor inte haft berättigatsom

fåintresse del uppgifter dömdes han för brottävenatt motav av
tystnadsplikten.

tingsrätt dömde förBorås år 1980 bl.a. brott moten person
till20 § 2 datalagen dagsböter. I domen åberopades 6 § 7även

datalagen. Brottet bestod i bolag hade tillstånd enligtatt ett som
förenklat förfarande föra kund-, leverantörs-, abonnent- ochatt
faktureringsregister använde register med bolagsäven annat
kunder för marknadsföring. Enligt Datainspektionens föreskrifter
fick endast kunder ingå i registret.egna

Utredningen har tidigare berört dom Högsta domstolen.aven
ogilladeDomstolen i avgörande från är 1987 åtal för brottett ett mot

datalagen avseende valnämndsordförande för Valnämnden inrättatatten
förtoch personregister. Underinstanserna hade ogillat åtalävenett ett

för brott datalagen avseende sektionschef vid Stockholms kom-mot en
fördataenhet kommunens befolkningsregister i stridatt mot ettmuns

beslut Datainspektionen sambearbetats med det Valnämnden in-av av
rättade registret. I målet aktualiserades frågan bar detom vem som
straffrättsliga Rättsfallet refererat i 426.NJA 1987äransvaret. s.

Rikspolisstyrelsen gjorde i rundfråganovember 1988 till landetsen
polismyndigheter frekvensen databrott och datorrelateradom av
brottslighet. Resultatet undersökningen har redovisats i RPSav
Rapport 1991:1 Datorrelaterad brottslighet undersökningEn hos
polismyndigheterna. Redovisningen omfattar brottsutredningar som var

tidenaktuella under 1 januari 1987 31 augusti 1989. I rapporten-
redovisas 47 ärenden, det i fall fråga brott eller18varav var om
misstanke brott 21 gällde§ datalagen dataintrång. I övrigt demotom
redovisade ärendena olika slags brottsbalksbrott med datoranknytning
18 ärenden, brott lagen fallupphovsrätt 7 ärendenmot samtom av
illojal konkurrens 4 ärenden.

fåFör bild hur sanktionsbestämmelserna i datalagen haratt en av
tillämpats domstolarna under de har utredningenårensenasteav
tillskrivit landets samtliga 97 tingsrätter. Dessa har tillfrågats deom
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under åren 1985 1991 har handlagt mål där talan förts med åberopan--
de bestämmelserna i 20 24 §§ datalagen. Utredningen har fåttav svar-
från 89 tingsrätter. Av framgår 14 dessa tingsrätter harattsvaren av
handlagt mål det efterfrågade slaget. Det totala antalet sådana målav
under den aktuella perioden uppgick till 17. Nästan samtliga mål avsåg
frågan straffansvar. Endast två målen gällde skadestånds-om av
skyldighet enligt 23 § datalagen.

brottmålenAv gällde nio mål för dataintrång. De övrigaansvar sex
brottmålsdomama följande.var

Göteborgs tingsrätt ogillade i april 1985 åtal för brottett mot
datalagen avseende läkare vid Göteborgs sjukhusförvaltning.en
Sjukhusförvaltningen hade år 1975 beviljats tillstånd inrättaatt
och föra personregister för genomföra undersökningett att en om
barnolycksfall i kommunen. Läkaren, s.k. kontaktman,som var
hade fortlöpande varit i kontakt med datainspektionen begärtsamt
förlängning angående registret utnyttjat dettasamtm.m. ensam
för forskning. I november 1980 erhöll sjukvârdsförvaltnin en
tillstånd tillfälligt till registret inhämta ifter från socialatt ör-upp
valtningens personregister. Datainspektionen öreskrev i samband
därmed frånde socialförvaltningen inhämtade uppgifternaatt
skulle förstöras den 31 april 1981. Vid ins ektionsenast en av
Datainspektionen i oktober 1982 framkom inteså ade skett.att
Aklagaren lade läkaren till last han oaktsamhet inte tillsettatt av

uppgifterna förstörts. Tingsrätten fann den omständighetenatt att
läkaren hade kontaktmanuppträtt mellan Datainspektio-att som
och sjukvårdsförvaltningen inte kunde medföra detattnen ansvar,
åvilat den registeransvarige tillse Datainspektionensatt attsom

föreskrifter följts, överflyttats på läkaren.
Falköpings tingsrätt dömde år 1986 kanslichefcn i kommunen

för brott datalagen enligt 20 § jämfördl med 2 § andramot
stycket 3 och fjärde stycket datalagen till trettio dagsböter. Tings-

fannrätten fritidsintendenten i kommunen tillståndutrett att utan
Datainspektionen påbörjat insamlandet personuppgifterav av

avsedda ingå i dataregister. Kanslichefen, i admini-att ett som
strativt hänseende överordnad fritidsintendenten och haftvar som
befogenhet beordra intendenten inställa arbetet, hadeatt att
samtyckt till insamlandet uppgifterna. Domen överklagades tillav
Göta hovrätt fastställde dom itingsrättens ansvarsdelen.som
Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Norrköpings tingsrätt ogillade i januari 1990 åtal för brottett
datalagen avseende under avtjänandemot straffen person som av

kriminalvårdsanstaltpå med hjälp ADB tillstånd prättatutanav u
och fört personregister bl.a. landetsöver samtliga sdags-ett
ledamöter och förekommit i den honom rörandepersoner som
förundersökningen. tilltaladeDen han hade ochanväntattuppgav
avsåg använda registren enbart för skapa debatt och bildaatt att
opinion för kunna tillvarata sin vid kommandesamt rättatt
domstolsprövning. Tingsrätten fann denna pgift inte motbe-att udärförvisats fick för god. Registren ansågs ha inrättatsutan tas
och förts uteslutande för personli bruk för vilket tillstånd intet
hade erfordrats. Efter överklagan åklagaren fastställde Götae av
hovrätt i 1990 tingsrättens dom. Hovrättens dom har vunnitmars
laga kraft.
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för brottfebruari 1990dömde itingsrättGöteborgs en man
varitdömde hadedagsböter. Dentill sextiodatalagenmot

aktiebolagifirmatecknaredirektör ochverkställande utanett som
tid förti drygt årsinrättat ochtillståndoch ettlicens ett person-

inkomstarbetsgivare,olikainnehållandeister namn,personersre
konkursförsattes ibolagetförmögenhetsförhâllanden. Dåoc

till ägtisterbl.a. dettaöverläts annatett mannenaversonre
uppgifterinnehöll registretrstillfä letkoaktiebolag. Vid om

hadeinte7004åtminstone12 700 personerersoner varavca
domkonkursbolaget. Tingsrättenstillörhållandekundnågot vann

kraft.laga
för brott1990septemberdömde itingsrätt motMalmö en man

dagsböter. Dentill sextiodatalagenpunktenstycket l20§ 1
fört ADB-ochtillstånd inrättatochlicensdömde hade ettutan

tidningsartiklarolikapårubriknamneninnehöllRegistretregister.
medantaltillsidohänvisning pärmarrubrikvarjeoch för etten

i den månsökbaratidningsurklip Personnamndiverse var
gifterinnehöllUrklippenrubriknamnet.iingick upnamnet en

depolitiskadenför brott ochvilka dömts atten.ompersonerom
journalist,verksamheti sinanvände registretMannen som

plocka framkunnaför snabbtföredragshållareochförfattare att
istretansågRätten ettfrån attfakta pärmama. anse somvarare

uteslutandevi ket intemening, använtsdatalagenspersonregister i
ipersonuppgifternaomständighetenbruk.personligt Denför att

påviss"översättas" tillfall måstei vissaregistret personen
ochi registretsidohänvisningarnamanuell väg mannensgenom

be-förgrundurklipp ansågs inte utgörasamling annanenav
förmöjligtendastdet attdömning. Detta även mannenvarom

lagadomTingsrättensavsågs.vilkenförstå vannperson som
kra

för brottril 1991dömde itingsrätt motVästerås manena
dagsböter. Dentjugotillpunkten datastycket l20§ 1 agen

förhuvudredaktörochdirektörverkställandedömde envar
innehållande bl.a.klipparkiv,datoriseradetidning person-vars

tillstånd underochlicenshade förtsuppgifter, utan ca sex
termina-viaoch skolorbibliotekdenna tid hadeUndermånader.

omständig-fannTintill registret. srättenhaft direktåtkomstler
lågt bötes-endastutdömde därförmildrande och örheterna ett
meddeladhöjde i domöverklagades. Svea Hovrättstraff. Domen

tillöverklagadesMålettill femtio.dagsbotsantalet1992februarii
prövningstillstånd.meddeladeinteDomstolenHögsta som

vilka Datain-två fall iföljandekansammanhang även nämnasdettaI
datalagsbrott.misstänktaanmälanspektionen gjort om

anmälanJustitiekanslern1989 tillingav årDatainspektionen en
20 § 2brottmisstankeinvandrarverk förStatens motommot

invandrarverk imenade StatensDatainspektionendatalagen. att
meddeladeinspektionenefterkommitintehänseendenvissa av
SU-systems.k.i verketsoch säkerhetkontrollbl.a.villkor om

omfattandepersonregisterutlänningsärenden;försystemet ett ca
utlänningarsuppgifter bl.a.med000470 namn,ompersoner

tvångsâtgärder,vissaresedokument,medbor arskap,födelsetid,
brott m.m.utvisningpolitis asyl, samtansökan omp. g.a.om

Datainspektionenregistret.ifter frånutlämnande ersonuppav
ochbehörighetskontrollrörandeöljtsvil kor intepåtalade att
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behandlingshistorik rörande utlämnande personuppgiftersamt av
och Rikspolisstyrelsen. Justitie-till Arbetsmarknadsdepartementet

fann beslut den 2 oktober 1989 de Datainspektio-kanslern i att av
meddelade villkoren hade blivit åsidosatta i viktiga hän-nen

brister allvarliga med tanke på SU-seenden och dessa attatt var
Justitiekanslern fann dockmtycketintegritetskänsligt.systemet var

inledas medfrättsligt förfarande bordenågot inteatt stra an-
härför framförförekommit. Skälenledning vad angavssomav

omständigheter kunde tydadet förekomallt attatt somvara
åtminstone vissaDatainspektionen blivit informerad om av

i övrigt, dvs.inte påtalat dessa bristernabristerna samt attmen
Arbetsmarknadsdepartementetpersonuppgifter tillutlåmnandet av

varit ägnade ledainte kunde haoch Rikspolisstyrelsen, attantas
integritetskrärtltning för enskild.till någon

Datainspektionen till åklagarmyndighetenaugusti 1991 ingavI
distriktsnâmndsocialanmälani Stockholm mot omenen

Nämndenförsta stycket datalagen.20§ifrågasatt brott mot
föratillstånd få inrätta ochi december 1990ansökte ettattom

inspektion"Arbetskortsregister". Vidbenämntpersonregister en
fann Datainspektionendistriktsnämnden den 31 maj 1991 attos

hade inrättats ochpersonregistret redanifrågavarandedet
inspektionenanfördeverksamheten. I sin åtalsanmälananvändes i

tillståndunderlåtit ansökadistriktsnämndenden sociala attatt om
integritetskänsligamycketinnehållerregistret,innan som

in-brottsmisstanke,uppgifter brott ochuppgifter bl.a. om
före-denna skyldighetvarit medvetendenrättades atttrots att om

personregistretsk dd försäkerhetsåtgärderna tilllegat samt att
fortfarande.Förundersökningen pågarvarit bristfälliga.

överenskommelserInternationella19. 1.3

dendataskyddskonvention skall10 i EuroparádetsEnligt artikel
rättsmedel. Isanktioner ochinnehålla lämpliganationella lagen

varje enskildpåartikeln det ankommertillkommentaren sägs statatt
och rättsmedel, dvs.sanktionerkaraktären dessabestämmaatt av

administrativ eller straff-skall civilrättslig,huruvida dessa vara av
rättslig karaktär.

fråga0ECD:s riktlinjer iskall enligt punkt 19 iMedlemsländerna
särskiltbl.a.persondataflödetintegritetsskyddet och gränsernaöverom

och rättsmedel.efter införa lämpliga sanktionersträva att
haskall medlemsstaternai förslaget till EG-direktivEnligt artikel 25

bestämmel-de nationellaverkningsfulla straff för den bryter motsom
direktivet.antagits i enlighet medharsomser

tidigare ställningstagandenUtredningens19.1.4

elleroaktsamhet inrättaruppsåtligen ellerdendag gällerI att som av
datalagentillstånd enligterforderlig licens ellerpersonregisterför utan

framtidaigälla denstraffansvar. börâdöms Detsamma ettsom
anmälningsskyldighet.fullgöra sinunderlåtertillsynssystem att
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Enligt den nuvarande datalagen det vidareär straffbart brytaatt mot
vissa generella föreskrifter i lagen, nämligen förbudet lämnaatt ut
personuppgifter utomlands bestämmelserna gallring ochm.m., om om
vad skall iakttas när personregister upphör förassom ett att samt
reglerna skyldighet ha förteckningatt över personregisterom ochen

avsändare i handlingar till den registrerade. Motsvarandeange
straffbestämmelser bör återfinnas i datalag.en ny

framtidaEn datalag kommer därutöver enligt utredningens förslag
innehålla vissa materiella förhållningsregleratt för den enligtsom

lagen ansvarig förär personuppgifter i form grundläggandeav
principer för dataskydd. Arbetslivs- och forskningsomrádena, där
känsliga uppgifter kan förekomma, vidare bli särskilt regleradeavses
i framtida datalag. Datainspektionen kommer för detaljreg-en att svara
leringen i form generella föreskrifter för vissa områden ochav
branscher.

Förutom för överskridande de i datalagen intagna grundläggandeav
principerna för dataskydd, bör straff föreskrivasäven för avvikelse
frán vissa de bestämmelser Datainspektionen kan ha meddelat.av som
Motsvarande bör gälla i fråga de villkor och förbud in-om som
spektionen kan ha meddelat i särskilt fall.ett

Vad utformningenangår den bestämmelse i datalagenav som avser
straffbelägga avvikelse från Datainspektionensatt generella föreskrifter

måste särskilt beaktas bestämmelserna i 8 kap. 7 och §§ll
regeringsformen. Utredningen föreslår 8 kap. §7 regeringsformenatt
ändras så, till uppräkningen förstai stycket iatt paragrafen fogas

"skyddämnet kränkning personlig integritetmot vidav person-
registrering med hjälp automatisk databehandling". Härigenom blirav
det möjligt delegera normgivning också vad denatt kommunalaavser
sektorn och den privata verksamhet inte kan räknas till närings-som
verksamhet. Enligt 8 kap 7 § sista stycket kan riksdagen i lag, in-som
nehåller bemyndigande med stöd första stycket paragraf,av samma
föreskriva även rättsverkan böter förän överträdelseannan av
föreskrift regeringen meddelar med stöd bemyndigandet. Detsom av
innebär fängelse skall följaatt, överträdelseom en av en av
Datainspektionen meddelad föreskrift, sådan straffbestämmelseen
måste in i datalagen.tas

Slutligen bör datalag innehålla motsvarigheter till deen ny nuvaran-
de bestämmelserna straff för den lämnar uppgift vidom som osann
fullgörande skyldighet lämna s.k. lO §-utdrag eller lämnarattav som

uppgift rörande den automatiska databehandlingen datain-osann när
spektionen begär uppgifter för sin tillsyn.

Det bör liksom i dag tillräckligt med oaktsamhet förvara att
straffansvar skall föreligga.anses

Vid bedömningen det straffvärde föreligger vid brottav motsom
datalagens regler mäste särskilt beaktas datalagen har till uppgiftatt att
skydda den enskildes personliga integritet otillbörligt intrång.mot
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datalagensvissa mindre förseelser regler,Med undantag motav
eller inteföra förteckning persondatamängdintesåsom överatt ange

innehåller personuppgift till denförsändelseavsändaren varssom
bestämmelser, medpersonuppgifter gäller, måste brott lagensdet mot

förhållande-skyddsområde, rimligentill särskildahänsyn lagens ettges
straffvärde ocksåhögt måstestraffvärde. Med sådantvis högt ett

anledningFall det finnsstraff i dag kunna utdömas.änsträngare som
företag i stridsådana där myndigheter ellerallvarligt på är t.ex.att se

känsliga uppgifterregistrerar särskiltbestämmelserdatalagensmot om
uppgifter politiska åsikter.derasanställda,sina t.ex om

väljas kanvilken straffskala börbedömningenVid som manav
iför de bestämmelser brotts-straffskalor gällerjämföra med de som

ipersonliga integritetensikte på skydda denbalken annatatttarsom
kränk-kroppsliggäller skyddahänseende detän när rentatt mot en

6 §,hemfridsbrott 4 kap.reglernaning. Dessa är närmast om
förvarintrång i 4telehemlighet kap. 8 §,eller 4brytande post-av

vidare mening9 § iolovlig avlyssning 4 kap.9 §, ochkap. samta
jämförelsesådanärekränkning i 5 kap. Enbestämmelsernaäven om

eller fängelsetill böterstraffskalan bör bestämmasvid handen attger
datalagenstraffskalan iföreslår därförUtredningeni högst tvâ år. att

nivå.till dennaanpassas
framtida lagdvs. iordningsförseelsema,deVad angår enrena

registerför-nämnda fallende tvâmotsvarandebestämmelser omovan
i fortsätt-deavsändare, böroch skyldighet äventeckning att ange

leda till böter.endast kunnaningen
möjligenkan detanmälningsskyldighetenbrottfrågaI motom

ochordningsförseelsebedömadettahävdas äräven attatt som en
omständighetenstraffas med böter. Denbör kunnadärför endast att

ske medkan dockerforderlig anmälaningeunderlåter att enman
känsligDatainspektionen kunskapundanhållaavsikt attatt om en

risken för upptäckt. Detminskapersondatamängd förs och därigenom
böter.påföljd enbartådömamöjligt ändärförbör även att annanvara
skaffaunderlåteri dagfallet beträffande denför övrigtSå attär som

erforderlig licens.
vissamöjligt underrättspraxis har detEnligt rådande attansetts

Såvitt brottstraffansvar.viss delegeraförutsättningar i mån motavser
1987 426rättsfall NJAockså ibestämmelser har HDdatalagens ett s.

delegation.sådanfråganprövat om
sålunda utvecklats istraffansvarför delegationreglerDe somav
fråga brottgälla iockså fortsättningsvisrättspraxis bör även motom

reglera frågansärskilti datalagregler. Anledningdatalagens att en ny
därför inte.föreliggerstraffrättsligaöverflyttning det ansvaretavom

privatförframgått, ledningeninnebär,reglerNuvarande att ensom
detöverflyttaförutsättningar kanunder vissaoffentlig verksamheteller

medanförtrottsställföreträdare,pästraffrättsliga attansvaret somen
i vissa delar.leda verksamhetensjälvständighettämligen stor
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19. 1.5 Remissutfallet

Praktiskt alla remissinstanser har berört frågan i sinataget som
yttranden tillstyrker utredningens förslag i fråga straffbestämmel-om

Bland de positiva remissinstansema återfinns Justitiekanslern,ser.
Kammarrätten i Stockholm, Riksåklagaren, Datainspektionen,
Riksförsäkringsverket, Juridiska fakultetsnämndens forskningsnämnd
vid Lunds universitet, Rikspolisstyrelsen, Svenska kommunförbundet
och Landstingsförbundet. Ett remissinstanser emellertidär kritiskapar
i vissa avseenden. Enligt Hovrätten Skåne ochöver Blekinge har
utredningen inte anfört tillräckligt övertygande skäl för skärpningen

straffskalan och hovrätten avstyrker därför förslaget i den delen.av

Överväganden19. 1.6

Datastraffrättsutredningen har i sitt betänkande SOU 1992: 10l
Information och den informationsteknologin straff- ochnya process--
rättsliga frågor föreslagit bestämmelsen dataintrång flyttasattm.m. om

till brottsbalken. Datalagsutredningensöver förslag till datalagny
innehåller därför ingen motsvarighet till den nämnda bestämmel-nyss

i den nuvarande datalagen.sen
Utredningens synpunkter på straffbestämmelserna i framtidaen

datalag har godtagits praktiskt alla remissinstanser hartagetav som
berört frågan. Utredningen vidhåller därför sina förslag. En förändring
bör emellertid Utredningensgöras. lagförslag innehåller inte, skälav

har utvecklats i avsnitt 5.3, någon motsvarighet till de reglersom om
förteckningsskyldighet finns i 7 § datalagen. Straftbe-som nu a
stämmelserna bör jämkas i enlighet med detta. frågaI utform-om
ningen straffbestämmelserna i övrigt hänvisas till specialmotivering-av

i anslutning till 47en
Utformningen straffbestämmelserna torde tillgodose de kravav som

ställs i artikel 25 i förslaget till EG-direktiv.upp

19.2 Skadestånd

19.2.1 Gällande rätt

Om registrerad tillfogas skada personregisteratt etten genom
innehåller oriktig eller missvisande uppgift honom, skall denom
registeransvarige enligt 23 § första stycket datalagen skadan.ersätta

Regeln korresponderar med regeln rättelse oriktiga ochom av
missvisande uppgifter i 8 § datalagen. Den omständigheten denatt
registeransvarige uppfyllt sin rättelseskyldighet enligt den paragrafen
behöver inte innebära han befrias från sin skadeståndsskyldighet.att



SOU 1993: 10 329

Skadeståndsregeln i 23 § första stycket innebär skadestånds-att
skyldighet föreligger den skadeståndsansvarigeäven inte harom
orsakat skadan avsiktligt eller vårdslöshet, dvs. s.k. striktgenom
skadeståndsansvar. Detta innebär bl.a. för det falletäven vissatt att en
felaktighet i personregister inte har sin grund i agerande frånett ett
den registeransvariges sida härstammar från håll,utan ett annat t.ex.
från personregister, den registeransvarige bärett annat ansvaret

den registrerade. Den registeransvarige kan dock i vissa fallgentemot
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ha regressvisrätt att
återkräva det skadeståndsbelopp han betalat ut.

En regel skadestånd vid brott finns intagen i 23 § andra stycketom
datalagen. Där stadgas någon tillfogas skada brottatt om genom som

i första20§ stycket datalagen brott Datainspektionensmotavses
villkor och vissa allmänna registerbestämmelser eller 21 § datalagen
dataintrång, skall den gjort sig skyldig till brottet skadan.ersättasom

Vid bedömande och i vad mån skada har uppstått skallom man
enligt 23 § tredje stycket datalagen hänsyn till lidandeäven ochta
andra omständigheter ekonomisk betydelse,än dvs.rentav annan
ersättning kan utgå för s.k. ideelläven skada.

Av allmänna skadeståndsrättsliga regler följer bl.a. skadeståndatt
enligt 23 § första och andra stycket datalagen kan förutgå personska-
da, sakskada och förmögenhetsskada. Enligt 23 § tredje stycketren
kan alltså skadestånd utgå för ideelläven skada samband medutan
personskada.

skadestånd iAtt visst fall skall utgå enligt paragrafens andraett
stycke behöver inte utesluta skadestånd kan utgå enligt förstaävenatt
stycket för förfarande. Som exempel i förarbetenanämnssamma

1986/872116prop. 22 registeransvarig registreraratts. en en
personuppgift, dels oriktigär eller missvisande och dels inte fårsom
registreras enligt vad Datainspektionen bestämt för registret. Att
uppgiften oriktig eller missvisandeär kan grunda skadeståndsskyldighet
enligt 23 § första stycket datalagen. Brottet Datainspektionensmot
villkor faller under straffbestämmelsen i 20 § första stycket datalagen
och kan grunda skadeståndsskyldighet enligt 23 § andra stycket. I
bägge fallen kan ersättning utgå för ideelläven skada enligt tredje
stycket.

När skada uppstår till följd oriktighet i myndighets register kanav
det fråga sådan skada vid myndighetsutövning i 3vara om som avses

Ävenkap. 2 § skadeståndslagen. skadeståndsregeln i datalagenom
innebär skadeståndsskyldigheten regleras särskilt förevarandepåatt
område bör enligt förarbetena till datalagen prop. 1973:33 149s.
vissa regler i skadeståndslagen kunna tillämpliga, be-t.ex.vara
stämmelsen i kap.6 § jämkning1 skadestånd på grundom av av
vållande den skadelidandespå sida. Den utvidgning det straffrättsli-av

tjänsteansvaret för offentligt anställda trädde i kraft den 1ga som
oktober 1989 innebar inga ändringar bestämmelserna detav om
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enligt skadeståndslagen 1988/89: 13; JuU24,allmännas prop. 1ansvar
1989:608. upphörde lagändringrskr. 312, SFS Däremot genom en

i skadeståndslagen 3 kap 3 §§ särskildavissa bestämmelser 5 om-
gälla den januaribegränsningar i det allmännas skadeståndsansvar 1att

1989/90:42, LU10, rskr. 50, SFS 1989:926.1990 prop.
inskrivningsregister 1973:98 har striktlagenEnligt 9 § statenom

fel. stadgar be-orsakats tekniska Regelnför skador attavsomansvar
ersättning för förlust till19 kap. 19 § jordabalkenstämmelsen i om

förlustmotsvarande tillämpningfel eller försummelseföljd ägerav
anslutitsfcl registret eller i anordningtekniska iorsakats somavsom

myndigheter. 19 kap. 5 §statliga och kommunala Ihos vissatill detta
skadeståndsregel1970:988 finns liknandefastighetsbildningslagen en

fastighetsregistret och i vissatekniska fel iskador orsakatsför som av
terminaler.anslutnatill registret

1891 förskadeståndsregler finns dels i 370 § sjölagen :35Liknande
eller skeppsbyggnadsregi-tekniska fel i skepps-orsakatsskada avsom

anordning hos registermyn-användning ADB eller ividstret somav
ansluten till registret, dels istatlig myndighetellerdigheten ärannan

för skada någon liderföretagshypotekslagen 1984:649kap. 1 §5 som
företagsinteckningsregistret eller i någonfeltekniskt itill följd av

inskrivningsmyndigheten eller statliganordning hos annansom
registret.ansluten tillmyndighet är

Även bestämmel-1989:827 finns i 7 kap. 2 §aktiekontolageni en
direkt riktar sig ADB-skadeståndsansvarstrikt motrent somse om

tillfogas skada tillnågonRegeln innebärverksamhet.baserad att om
avstämningsregister elleruppgift imissvisandeoriktig ellerföljd ettav

eller förandemed uppläggningfel i sambandfalli ettannat avgenom
värdepapperscentralentill ersättningdenne harsådant register, rätt av

sig.möjlighet exkulperadock vissVPC harVPC. att
sammanhang inkassolageni dettabör ärlagEn nämnasannan som

in-skall den bedriver18 § inkassolagenEnligt1974: 182. som
otillbörlig påtryckningförorsakar skadakassoverksamhet och genom

denna. Om inkassoregis-inkassoâtgärdotillbörlig ersättaeller ettannan
skadeständsregeln i datalagen tillämplig.förs med hjälp ADB ärter av

kreditupplysnings-i §skadeståndsregel finns också intagen 21En
kreditupplys-Enligt skall den bedriver173. denna1973: llagen som

tillfogastill följd verksamhetenningsverksamhet skadaersätta avsom
uppkommerintegritet. Vidarei hans personligaintrångnågon genom

inte denoriktig uppgift lämnas,skadeståndsskyldighet somomom
och varsamhettillbörligverksamheten kan visabedriver att omsorg
förmögenhets-ideell ochskall bådeVadiakttagits. ersättas är rensom

ADBförs med hjälpkreditupplysningsregisterfallskada. I de ett av
jfrtillämpligskadeståndsregeln i datalagendockblir även prop.

122.1973:155 s.
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19.2.2 Praxis

De praktiska erfarenheterna datalagens skadeständsregel mycketärav
begränsade beroende på antalet skadestándsärendenatt varit litet. Det
alldeles övervägande antalet dessa har gällt anspråk Deav mot staten.
har slutligt reglerats Justitiekanslern JK i de fall skadeståndav som

huvudöver medgetts har bestämt dessa till förhållandevistaget låga
belopp.

Vid remissbehandlingen DALKs delbetänkande SOU 1978:54av
Personregister Datorer Integritet hänvisade JK i sitt yttrande till att- -
han reglerat trettiotal skadestândsärenden iett vilka han hade tillämpat

Åtskilliga23 § datalagen. anspråken hade ringa belopp, iavsettav
några fall endast ersättning för portokostnader se 1978/79: 109prop.

199.s.
För få bild hur omfattande skaderegleringenatt hos JKen av var

ärendetypen vad gällde registeransvariga,samt fel,av typen av
ersättningsbelopp granskade DALK härefter beslut hos JKm.m. som
rörde skadestånd enligt datalagen för åren 1978 1980. Resultatet av-
undersökningen redovisades i år 1981 upprättad PM. Av dennaen
framgår JK under år 1978 beslutade ersättning iatt elva fall, underom
år 1979 i 18 fall och under âr 1980 i fall. Nästan alla ärendensex
gällde fel i bilregistret eller parkeringsamnärkningsregistret och
medförde skadeståndsskyldighet för Trafiksäkerhetsverket eller berörd
länsstyrelse. Ett fall gällde fel i länsstyrelses skatteregister ochen ett

fall fel i register hos försäkringskassa.annat Lägsta ersättnings-en
belopp beslutats 2 kr 10 och högstaöre belopp 2 200 kr. Avsom var
ärendena rörde belopp24 understeg 100 kr, och 13 fallensom av
gällde 20 kr eller mindre. Näst högsta belopp 361 kr. De flestavar
fallen rörde fel i parkeringsanmärkningsregistret beroende pât.ex. att
undanröjda beslut inte registrerades, förväxling bilar hade skett ellerav

för hög parkeringsavgift registrerats.att Vad telefon-ersattssom var
och portokostnader för rättelse. Vidare hade ersättning föratt besvär
och tidsspillan ersättning för ränteförlustutgetts samt attgenom

Ävenåterbetalning felaktiga parkeringsavgifter fördröjts. detnärav
gällde fel i bilregistret hade skadestånd utbetalats för rättelsekostnad
och ersättning för tidsspillan. I några fall hade det gällt ersättningsom
för onödig besiktning, något varit följd felaktiga uppgifter.som en av
I fall hade bil åsatts fel årsmodell.ett Köparen ansågs på grunden
härav ha för högt pris för bilengett ett han köpte dennär begagnad
och tillerkändes ersättning med 2 100 kr för kompensera detta,att
förutom ersättning för och telefonsamtal med 100 kr. fel-Deresor
registreringar medfört skadeståndsskyldighet hade ofta varitsom mer
inriktade pä objekt bilen än och iblandt.ex. gälltpersoner- -
detaljuppgifter objekten felaktiga chassi-nummer ocht.ex.om som
dylikt. I del fall hade ersättning yrkats för ideell skada i formen av
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fall hade dock uteslutande gälltpsykiskt lidande. De ersattssom
ekonomisk skada.

skadestånd1986:24 Rättelse ochDOKzs delbetänkande SOUI
exempel påPatientuppgifter i personregister refereras ytterligare några

och 1985 42 t. Deskadeståndsärenden hos JK under åren 1984 s. var
följande.

folkbokföringsregistret hade spritt sigadressuppgift ioriktigEn
sjukförsäkringsregister ochRiksförsäkringsverketstill bl.a.
bidragsförskott. Felet hadeutbetalningmedfört försenad av

hademeduppkommit tvåatt samma namngenom personer
adressändring för densedan pastorsämbetet aviseratförväxlats om

ersättning meddrabbade begärdeDen statenavmannenenc.
lidande.för arbete och förhuvuddelen12 000 kr. egetvarav

bliviti vissa fall hadeendastUtredningen visade att postmannens
för psykisktberättigad till ersättningförsenad. ansågs varkenHan

förutbetalades 25 kr,för arbete. Däremotlidande eller eget
portokostnader, brevpapperränteförlust, m.m.

utomlandsfått underrättelselänsstyrelsenSedan attom en
Trafiksäkerhetsverketsändehade ändratbosatt ettutnamnman

ivilket bokstavkörkortsunderlag pånytt namn varmannensen
anvisningar vadfannsfel. den avi hadePå sänts ut omsom

riktiga. ställetuppgifterna inte Ikörkortshavaren skall ärgöra om
Trafiksäkerhetsver-försökte nåiaktta denna rutinför att mannen

kr deuppgift 100 påtelefon lade enligt lket och utegenper
med Trafiksäkerhetsverket.få kontaktresu försöken att

skadestånd.inte berättigad tillansågsHan
förkr vardera,ersättning med 2 500makar begärdeTvå

kronofokostnader i samband medlidande, obehag och att en
dem betalatillfällendemyndighet vid två olika attanmanat

Utredningenhade beviljats.skatt anståndkvarstående trots att
hadetill båda makarnaförsta kravet riktatsvisade detatt som

hade beslutatskattemyndighetenskrivits två dagar innanut om
hadeenbart riktatsanstånd. andra kravet,Det mot mannen,som

kronofogdemyndigheten. Ersätt-fel hosdäremot orsakats ettav
ochför visst obehagtill med 500 krning utbetalades enmannen

del arbete.extra
för psykiskt lidandeersättning med 50 000 krbegärdeEn man

kontrolluppgiftfåttförorsakats hanhan hade attangav avsom
taxeringsmyndighet.frånavseende inkomster enpersonsannan

i StockholmTekniska HögskolanUtredningen visade att var
saknade Förtill gästforskarearbetsgivare personnummer.somen
identitetsbeteckninghade högskolan tillskapatdenne varsomen

och påklagandensdensamma angavspersonnummer somsom
skattemyndig-lokalaklaganden besöktkontrolluppgiften. Sedan

Ersättningen bestämdesfåtalrättades felet efter dagar.heten ett
för psykiskt lidande.till 500 krJKav

talan vidväckte sedermerarefererade ärendeti det sistMannen
förpliktas tillskulleoch yrkadeStockholms tingsrätt attatt staten

i maj 1987I domytterligare 49 500 kr jämtehonom ränta.utge
överklagade domen9 500 kr jämte Statentillerkändes ränta.mannen

domslut.fastställde tingsrättens Enijanuari 1990till Svea hovrätt som
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det yrkadeskiljaktig och ville utdöma helaledamöterhovrättens varav
beloppet.

och granskat beslut hos JKhar gått igenom rörUtredningen som
Härvid kan konstate-datalagen för åren 1985 1991.skadestånd enligt -

skaderegleringen vadförändringnågon större motatt somavras
sådana ärendenoch inte skett. AntaletDALK DOK ärredovisades av

till tidigare och uppgår till 10i förhållande äroförändrati stort ca per
deRegisteransvariga och fel iärår. stort setttypen samma somav
gällt fel i bil-,antal ärendena hartidigare år. Enunder stort av
medfört skades-parkeringsanmärkningsregistret ochellerkörkorts-,

eller länsstyrelse. Deför Trafiksäkerhetsverkettândsskyldighet
varierar från någraför ideell skadatillerkännsersättningsbelopp som

ärende se nedan. Entill 10 000 kr utgick ihundratals kronor ettsom
dock skönjas underskadestándsnivå kannågot höjdutveckling mot en

åren.allrade senaste
perioden kanavgöranden underexempel JKpå någraSom av

nämnas:

rikspolisregistretkriminal- ochregistrerades i bådeEn somman
JKrätteligen bararattfylleribrott detskyldigtill tvâ när ett.var

Beslutmed 2 000 krersättning för lidandeerkändetil mannen
1986-01-23.

innehöll under tvåfolkbokföringsregisterlänsstyrelsesEn
vissthade avlidituppgiftoriktigmånader ettatt manom enen

erhållit äktenskaps-hadeför, fallet, haniställetdatum attsom var
ledde tilloriktiga uppgiftendatum. Denskillnad detta att mannen

till-till sitt dödsbo. Mannenbrev adresseraterhöll egetett
Beslut 1986-03-07.med 500 krersättning för lidandeerkändes

lidandeför kostnader ochbegärde ersättningkvinnaEn som
Riksskatteverket hade ändratgrundhenne pååsamkats ettattav

hade tilldelats.hon misstag tidigaresom avpersonnummer
föranlett hennehade bl.a.Andringen att tapersonnumretav

förbankertiotal olika myndigheter,kontakt med attett m.m.
hadepersonnummerändringen. Vidareunderrätta dessa om

till-fördröjts. Kvinnanvid två tillfällenlöneutbetalningarna
Beslut 1986-03-11.med totalt 500 krerkändes ersättning

detsammanblandats komhadeGenom tvåatt personnummer
inkomstup gift.innehålla oriktiskatteregistretcentrala att en

fic för-två äruppgiften medfördeoriktigaDen att un eren man
han inteinkomsttaxerin snämndenfrå ningar från somom en

kr Beslut 1986-03-til erkändes med 000haft. Ersättning lha e
13.

kronofog-frånbetalningsanmaningerhöll oriktigEn enman
restfördfelaktig registreringrunddemyndigheten på omenav

Beslut 1986-med 000 krtiller ändes ersättning lskatt. Mannen
03-21.

uppgift aktiebolagsregistretfelaktig iEn att man varom en
söktes förade gångerledde till dennestyrelseledamot att uppre

ogdemyndigheten. JKkallades till kronodelgivning och även
500 kr Beslutersättning för lidande med 2tillerkände mannen

1987-09-03.
deföräldraledighetfick lägre inkomst vid änmakarTvå en

oriktiga uppgifter ihaft, följdskulle ha detta ettavsom en
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sjukförsäkringsregister. Ena maken tillerkändes ersättning för
utebliven arbetsförtjänst och lidande. Ersättningen för lidande
bestämdes till 500 kr Beslut 1987-09-16.

Som följd falsk tillvitelse kom och belastnings-en av person-
registret innehålla oriktiga uppgifter beträffande kvinnaatt en om
misstanke rattfylleri, stöld och bedrägeri. fallI uppgiftenom vart

misstanke rattfylleri hade funnits registrerad i tvåänom om mer
år. Vidare kom föreläggande ordningsbot felaktigtett attav
registreras i registret brottöver betydelse i körkortssamman-av
han Den uppgiften hade funnits i registret i minst år.tre.Un errättelse ordningsboten hade lämnats till körkorts-om
registret. Då ordningsboten inte hade betalts hade anteckning

skett i utsökningsregistret.även Ersättning för lidande bestämdes
till 5 000 kr. Beslut 1987-10-27.

En begärde ersättning för han nödgats fullgöraattman en
krigsförbandsövnin under tolv dagar han inte varittrots attenñgtskyldig till detta värnpliktslagen. Ersättning begärdes med

781 kr för förloradl arbetsförtjänst och med 12 000 kr för
frihetsberövande dygnetrunttjänstgöring i fält. Utredningen visade

inkallelsen oriktig. Eftersom det registeratt utgjordevar som
underlaget för inkallelsen personregister prövades begäranettvar

ersättning enligt datala JK uttalade i sitt beslut i februariom
1988 23 § datalagen fick täcka det falläven där detatt anses
saknades personuppgift, vilken borde ha tillförts registret meden
hänsyn till ändamålet med detta. Mannen ansågs därför berättigad
till ersättning för den skada orsakats honom attsom genom
registret ofullständigt då fem genomförda krigsför-varit en av
bandsövnin inte blivit istrerad. Mannen erhöll begärdar re
ersättning förlorad arbets örtjänst.ör Ersättningen för lidande
bestämdes till 3 000 kr Beslut 1988-02-23.

kvinnaEn begärde skadestånd med bl.a. 50 000 kr för lidande
på grund Socialstyrelsens register slutenöver psykiatriskattav
vård innehållit oriktig ift hon lidit schizofreni.atten upp om av
Utredningen visade uppgi i registret varit felaktig ochatt ten att
kvinnan därför berättigad till ersättning. JK bestämde ivar ett
beslut i september 1988 ersättningen för lidande till 7 500 kr. I
sitt beslut anförde JK den omständighetenatt att personupp-
gifterna varit mycket integritetskänsliga och funnits i registret
under förhållandevis lång tid obehaget kunde hasägassamt att
förstärkts de oriktiga uppgifterna hade kvarstått viss tid iattav
registret sedan deras felaktighetäven påtalats, omständighetervar

gjorde ersättningen för lidande borde bestämmas tillattsom ett
jämförelsevis högt belopp. andraA sidan menade iJK detatt
sammanhanget också måste in inget framkommitvägas att som

på personuppgifterna obehörigen röjts eller spritts tilltytt att
andra register Beslut 1988-09-02.

I ärende också gällde felaktig uppgift iett senare som en
Socialstyrelsens register sluten psykiatrisköver vård, begärde en

skadestånd med 50 000 kr för psykiskt lidande. Ersättningenman
för lidande bestämdes JK till 5 000 kr Beslut 1989-09-25.av

Ett Riksförsäkringsverket fört personregister innehöllav en
oriktig uppgift det skatteavdrag skulle vid utbe-görasom som
talning ersättning från försäkringskassan. Uppgiften medfördeav

avdrag för preliminärskatt skedde med för litet vilketbelopp,att
ledde till registrerade påfördes kvarstående skattatt en senare
och kvarskatteavgift. Ersättning tillerkändes för den merkostnad
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kvarskatteavgiften medförde för lidande och obehagsamtsom
med 2 000 kr Beslut 1989-01-04.

På grund förväxling gäldenärs förnamn ochav en av en
efternamn korn felaktigt registreras gäldenär iatten man som
utsökningsregistret. Den felaktiga registreringen ledde till hanatt
från kronofogdemyndigheten erhöll underrättelse utsöknings-om
mál och utmätningsförrättning. Ersättningen för lidande bestäm-
des till 3 000 kr Beslut 1989-02-08.

En på grund namnförväxling felaktigt kom attman som av
registreras styrelseledamot i aktiebolagsregistret tillerkändessom
förutom viss ersättning för kostnader 500 kr för lidandeäven
Beslut 1989-04-21.

I samband med sin makes dödsfallregistrering hade kvinnaen
blivit registrerad i det regionala folkbokföringsregistret som
avliden i stället för änka. fann felaktighetenJK hadeattsom

i högsta grad inte ritetskänsligt område och hadeavsett ett trots-åtgärder för rättelse bt hade vidtagits lett till avsevärtatt ettsna -lidande. Ersättning för lidande bestämdes till 10 000 kr Beslut
1990-02-13.

grund förväxlingPå korn oriktigaav en av personnummer
uppgifter registreras försäkringskasseregister.att ettom en man 1
Detta medförde intyg "sjukförsäkringstillhörighet iatt ett om
Sverige" kom innehålla personuppgifteratt samtom mannen om

främmande kvinna och hennes barn familjemedlemmar.såsomen
Detta medförde diskussion mellan och hans hustru.mannen

begärde bl.a.Mannen ersättnin med 500 förkr lidande. JK
tillerkände honom det yrkade be Beslut 1990-06-05.oppet

På grund oriktiga uppgifter i bilregistret tvingadesav en
bilägare i onödan inställa sitt fordon till registreringsbe-en
siktning. Bilägaren tillerkändes ersättning för de merkostnader

därigenom uppstått. Bilägarens yrkande ersättning försom om
ideell skada lämnades bifall Beslut 1991-05-08.utan

På grund personförväxling korn kvinna bosattav en en som var
i Gustavsberg felaktigt kyrkobokföras i medfördeSveg. Dettaatt

felaktig uppgift registrerades i det folkbok-regionalaatt en
föringsregistret. Folkbokföringsregistret används för uppdatering

andra myndighetsregister, skatteförvaltningens centralat.ex.av
och regionala skatteregister, kommunala register och register hos
försäkringskassan. Aven dessa register kom därför innehållaatt
oriktiga adressuppgifter. Kvinnan begärde skadestånd med 00010
kr avseende ersättning för hennes använtsatt personnummer
felaktigt och för det extraarbete hon haft för tillrättalägga ochatt

feletutreda hos olika myndigheter, telefonkostnader samt person-
ligt lidande. Ersättningen för besvär, kostnader och lidande
bestämdes JK till totalt 5 000 kr Beslut 1991-06-14.av

På rund personalbrist hos länsstyrelse kom beslutettav en om
âterkalelse körkort registreras i det centrala körkorts-attav
registret först efter utgången beslutets gilti hetstid. Dettaav
medförde körkortsinnehavaren inte i tid tillbakaCk sitträttatt
körkort och därigenom gick miste arbetsförtjänst. Körkort-om
sinnehavaren tillerkändes yrkad förersättning den förlorade
arbetsförtjänsten. Nå yrkande ideellt skadestånd fram-ot om
ställdes inte Beslut 91-08-06.l

En värnpliktig tillerkändes ersättning för den inkomstförlust
han hade åsamkats på grund han blev inkallad månader föratt tre
tidigt. Den felaktiga inkallelsen berodde felaktigá uppgiften om
honom i dataregister Beslut 1991-0 -28.ett
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tingsrätterAv de på utredningens förfrågan de undersvaratsom om .1985 1991åren handlagt datalagsmål har endast tingsrätt,en-
Stockholms tingsrätt, den handlagt mál gälldeuppgett att som
skadeståndsskyldighet enligt 23 § datalagen. Stockholms tingsrätt

den handlagt två sådana mål.attuppgav
det dessaI mål fastställde tingsrätten i mellandom 1989årena av en
vissa Upplysningscentralen UC Aktiebolag UC registreradeatt av

betalningsanmärkningar inte skadeståndsgrundande. Kärandena,var
vitsordade innehållet i de registrerade uppgifterna varitattsom

korrekt, gjorde bl.a. gällande uppgifterna varit oriktiga detpå sättatt
avsågs i 23 § datalagen i dess lydelse före den april 1988.1som

Skadeståndsskyldigheten enligt datalagen omfattade då inte skada som
vållats personregister innehöll missvisandeatt ettgenom personupp-
gift. Tingsrätten fann uttrycket "oriktig" borde förstås såatt att
uppgiften inte korrekt och ansåg lydelsen 23 datalagen föreär §att av
den april 1988 och det faktum ändring påkallad1 ansågs inteatt en

för ålägga för uppgiftUC skadeståndsansvar inteutrymme attgav som
oriktig.är

detI andra målet väckte år 1989 talan vid tingsrätten ochen man
yrkade Stockholms läns landsting skulle förpliktas till honomatt att

skadestånd med kr jämte25 700 Av det yrkade beloppetränta.utge
kr föravsåg 25 000 ersättning psykiskt lidande och 700 kr kostnaden

för självrisk för byte lägenhetsdörr. Bakgrunden någonattav en var -
för okänd flera tillfällen-sedan hösten 1984 vid hadeparterna person

patientbricka med kärandens ochanvänt en namn, personnummer
okändeadress. Denne hade bl.a. sig denna patient-använtperson av

bricka då han hade behandlats för infektionssjukdom. Då denneen
inte återkom till infektionskliniken efter permission begärdeperson en

sjukhuset hjälp polisen för hämta i bostaden. Polisenhonomatt togav
sig också in i kärandens bostad. gjorde detta bl.a. brytaDe attgenom

lägenhetsdörren. Vid tidpunkten för sjukhusets begäran biträdeupp om
fannsfrån polisen personuppgifter i dataregister och i manuelltett en

förd journal. Käranden gjorde gällande hans personliga integritetatt
hade kränkts det felaktiga polisingripandetbl.a. i hans bostadgenom

och han utpekats allvarligt sjuk Landstinget,attgenom som en person.
felaktigabestred käromålet, gjorde gällande uppgifternågraattsom

inte hade tagits in i registret eftersom uppgifterna korrekta såvittvar
den okände hade varit intagen infektionskliniken.avsåg man som

fann det förekommit sådana oriktiga uppgifter iTingsrätten ettatt
för vilken ersättningsskyldighet enligt 23 § datalagenpersonregister

polisingripandet kärandensförelåg. enligt tingsrättens meningDå mot
funnitsskulle ha skett uppgifter käranden endastbostad även om om

manuellt förda journalen ansågs denne inte berättigad tilli den vara
följd polisingripan-ersättning för skada han kunde ha lidit tillsom av

fann dock klarlagt käranden lidit ideell skada delsdet. Tingsrätten att
uppgifternadet hade inneburitden integritetskränkning attgenom som
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dels densjukutpekat honomhadei registret person, genomensom
felbehandlingförhan skulle ha kunnat utsättasfunnits förrisk attsom

medtillerkändes ersättningKärandensjukhus.tagits in påhan hadeom
juni 1990.meddelades iDomenjämte10 000 kr ränta.

utredningsarbeteTidigare19.2.3

sittOSK ansåg isekretesslagstiftningskommitténochOffentlighets-
dåvarandeintegritet denoch1972:47 Databetänkande SOU att

reglera denförtillräckligabestämmelser inteskadeståndslagens attvar
förs medpersonregisterfel iskadestånd vidtillregistrerades rätt som

skulle gällasärskilda regler närdärförföreslogOSKhjälp ADB. attav
uppgifter hadefelaktigaskadaförregistrerad hade attutsatts genomen

försäkringsskyldighetobligatoriskdiskuteradeOSK ävenlämnats ut. en
skyldighet till-sådantanken påregisteransvarigaför de enmen

92 f.bakavisades s.
1973:33 146förslag seOSK:sremissbehandlingenVid s.prop.av

straffbe-vid vissaskadeståndideelltregelsärskildff föreslogs omen
flera håll ansågsuppgift. Frånutlämnandefrämsthandlingar,lagda av

alltförskadeståndsskyldighetenföreslagnadenemellertid varatt
begränsaframfördesalternativlångtgående. Ett attannat varsom

kränkningmedförtoriktighetenfall därtill deskadeståndtillrätten av
väsentligt Någraintegritet på sätt.personligaregistreradesden ett

hänförligaoriktighetersådanaendastansågremissinstanser att som var
relevanta.skullehandläggningregisteransvarigestill den varaegen

mellaninbördesdetuttrycklig regleringville ha ansvaretNågon aven
lämnatsuppgift harfelaktigfrån vilkenoch denregisteransvarigeden

ut.
betänkandeföljde OSK:s1973:33proposition prop.denI som

datatek-skadeståndsregler påbehovetdepartementschefenansåg att av
ibestämmelsernautsträckning täcktesområde inikens stor genom

vissa falldet förliksom OSKmenade dockskadeståndslagen. Han att
gick längre änskadeståndinföra reglerskälfanns somatt om

till följduppståttskadafall dåför debestämmelserskadestândslagens
införaförmotivuppgift. Somoriktiginnehållitpersonregister attattav

skadeverk-bl.a.anfördesdessa fallförskadeståndsansvarstrikt attett
denbetydandebliregisteruppgift kanoriktigningarna genomav en

och denmöjliggördatateknikenuppgiftspridningstora somenav
Somåtnjuter.falldatauppgifter i många ettsärskilda tilltro som

iuppkommafel kanfaktiskaanfördesmotiv ettytterligare att
till lastnågonläggasinte kanmissödendataregister somsomgenom

talade förskälvissaDepartementschefen tyckte attvållande. att
brottsligfall dåtillskadaför ideellersättning äventillutsträcka rätten

materialdatalagratavseende påmed attbegåtts utanharhandling
exempelinnehåll. Somoriktigtfåttpersonuppgift harnågon ett

ellerriktigför sigi och äruppgiftstulitfall där någonnämndes som
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personregisterupprättat tillstånd. Någon särskild bestämmelseutan för
sådana fall föreslogs emellertid inte i propositionen. Föredragande
departementschefen ansåg skadestândsansvaretatt dengentemot
enskilde borde åvila den sist haft hand uppgiften, dvs. densom om
registeransvarige lämnat den oriktiga uppgiften eller påutsom annat

orsakat skadan.sätt En sådan registeransvarig kunde enligt före-
draganden i vissa fall ha rätt regressvis äterkräva utgiven ersättningatt

prop. 148av annan s.
Sålunda intogs skadeståndsregel i datalagen i över-en stortsom

ensstämde med den OSK föreslagit. Denna innebar strikt föransvar
den registeransvarige för skada tillfogats registreradsom attgenom

Ävenpersonregister innehåller oriktig uppgift honom. ideelltom
skadestånd kunde utgå. Skadeståndsskyldighet förelåg även denom
oriktiga uppgiften inte hänförlig till den registeransvarigesvar egen
verksamhet.

I sitt betänkande SOU 1978:54 Personregister Datorer Integritet- -
berörde DALK kritik hade riktats skadeståndsregelnatt i datala-mot

Enligt Datainspektionen hade ifrågasatts det lämpligtgen. attom var
införa så vittgående skadeståndsregel samtidigt enligt kritikenen som

inkonsekvent då den inte täckte alla situationer där otillbörligtvar
intrång kunde tänkas uppkomma. DALK fann skadeståndsregelnatt

inte hadeännu tillämpats och praktisk erfarenhet regelnatt av
saknades. Enligt DALK:s mening fanns inte tillräckliga skäl förordaatt
någon ändring den gällande skadeståndsregeln s. 281.av

I propositionen l978/79:l09 med förslag till ändring i datalagen
fann departementschefen skadestándsreglerna bordeatt Enöver.ses

inträngande undersökning borde enligt departementschefenmera göras
i samband med utredningen generell lagstiftningav en om person-
register.

Data- och offentlighetskommittén DOK föreslog i sitt första delbe-
tänkande SOU 1986:24 Rättelse och skadestånd Patientuppgifter i
personregister bl.a. den hade begått brottatt enligt datalagensom
skulle bli skyldig betala skadestånd för s.k. ideellatt även skada
23 §. Kommittén ansåg det, med hänsyn till de möjligheteratt till
ideellt skadestånd i samband med brott den personliga integritetenmot

tagits i skadeståndslagen, inkonsekventsom numera upp vore om man
inte vid behov kunde utkräva skadestånd för lidande hade orsakatssom

brott datalagens bestämmelser. Med hänsynmot till departements-av
chefens uttalande i datalagens förarbeten och den allmänna restriktivi-

i svensk rätt det gällernär medgeteten ersättning för ideell skadaatt
fann Kommittén det mindre lämpligt förlita sig till utvecklingenatt av
praxis och föreslog tillägg i kapl 3 § skadeståndslagen klartett som

ideellt skadestånd kan utgå i sambandatt med brottangav mot
datalagen s. 46. DOK föreslog vissa ändringaräven i datalagen in-
nebärande utökad skyldighet för den registeransvarige felaktigarättaatt
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uppgifter i personregister och skyldighet för denneett elleratt utse en
flera kontaktpersoner.

DOK:s förslag ledde till vissa ändringar i datalagen trädde isom
kraft den aprill 1988 prop. 1986/87:116, KU 1987/88:5, rskr. 10,

ÃndringamaSFS 1987:990. innebar den registeransvarige i ökadatt
utsträckning blev skyldig felaktigarätta uppgifter iatt ett person-
register. Rättelseskyldigheten utsträcktes till i vissa fall ävenatt
omfatta uppgift missvisandeär oriktig. Denutansom att vara
registeransvarige blev också skyldig eller flera kontakt-att utse en

skall bistå de registrerade vid misstankepersoner som attom en
personuppgift felaktig.är Vad angår skadestândsskyldigheten enligt
datalagen utvidgades den till skada vallatsatt att ettavse som genom
personregister innehåller missvisande personuppgift. I 23 § infördes
nuvarande andra stycke inte innebära någon ändringavsett attsom var
i sak vadutöver redan gällde enligt skadeståndslagen jfrsom prop.
1986/87: 16 21 f.l Vidare infördes i datalagen särskild föreskrifts. en

ersättning för ideelläven skada kan utdömas. Som skäl förattom att
sådan regel fördes in i datalagen och inte, DOK föreslagit, ien som

skadeståndslagen skadeståndslagen förstai hand bordeattangavs
för regler allmän räckvidd och reglerreserveras attav mera som

endast berör speciellt område bör in i den särskilda lagstiftningett tas
gäller för det området prop. 19 I propositionen uttaladesom s.

departementschefen de motiväven åberopades vid datalagensatt som
tillkomst till stöd för 23 § datalagen enligt hans mening alltjämt hade
bärkraft s. 17. Han yttrade vidare s. 19:

Med hänsyn till de intressen datalagen avsedd skyddaär attsom
torde det förstai hand de registrerade kan bli be-vara som
rättigade till ersättning för ideell skada vid brott isom avses
nämnda lagrum. För skadestånd skall å i konkret fallatt ut ett
bör givetvis krävas málsäganden har livit föratt utsatt en
integritetskränkning inte obetydlig.är En sådan integri-som
tetskränkning kan bestå i integritetskänslig uppgiftt.ex. att en om
målsä kommit till obehörigas kännedom detgenom
brotts iga förfarandet. Aven påtaglig risk för detta bör kunnaen
beaktas. Ett integritetsintrång detta slag torde kunnaav up -komma i vissa fall register försnär tillstånd jfrt.ex. ett utan
20 första§ stycket 1 datalagen eller personuppgiftnär en
registreras, lämnas eller bevaras i strid med bestämme iut en se
datalagen eller föreskrift meddelats datainspektionenen som av
jfr 20 § första stycket 2 4. Motsvarande torde kunna bli fallet-

§någ0nolovligen bereder sig tillgång till personuppgift jfren
1 .
Ersättning för ideell skada bör också kunna utgå dennär

registrerade det brottsliga förfarandet blir förutsattgenom en
påtaglig risk för föremålbli för felaktiga ingripanden frånatt
myndigheter eller för inte kunna tillvarata sina lagliga rättig-att
heter i visst avseende. Ett sådant integritetsintråntorde kunnaett
uppkomma i vissa fall då någon ovligen utplånart.ex. än0 rar,
eller för in personuppgift i register jfr 21 § datalagen.etten
Skadestånd bör också kunna utgå registrerad blir ståndom en ur
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tillvarata sin i angelägenhet grund registe-pårätt attatt en av en
uppgift fullgöranderansvarig har lämnat vid sin skyldig-osann av

lämna underrättelse enligt l0 § jfr 20 § första styckethet att en
i vissa andra fall torde brott datalagen kunna5. Aven ett mot ge

ersättning förupphov till integritetsintrâng berättigar tillett som
Särskilt wire-tappingideell skada. gäller detta vid s.k. som avses
1986 gämingsbeskrivningen i frågamed den är utvidgade om

telehemlighetdataintrån och ligger brytande prop.närasom av
ff.1985/86: 5 30s.

fâr ankomma på rättstillämpnin bedömaDet atten p-u
skakommande skadeståndsfall bakgrun allmännamot av es-

tindisáättsligaprinciper och de intressen datalagen skallsom
s y a.

Internationella överenskommelser19.2.4

i Europarádets dataskyddskonvention skall denEnligt artikel lO
lämpliga sanktioner och rättsmedel. Inationella lagen innehålla

det ankommer varje enskildtill artikeln påkommentaren sägs att stat
sanktioner och rättsmedel, dvs.bestämma karaktären dessaatt av

straff-skall civilrättslig, administrativ ellerhuruvida dessa avvara
rättslig karaktär.

i frågaskall enligt punkt 19 i 0ECD:s riktlinjerMedlemsländerna
bl.a. särskiltintegritetsskyddet och persondataflödet över gränsernaom

rättsmedel.införa lämpliga sanktioner ocheftersträva att
denbestämmelseFörslaget till EG-direktiv innehåller omen

ålägger med-skadestånd 23. Bestämmelsenenskildes till art.rätt
personuppgifter behandlasföreskrivalemsstaterna att att person varsen

ellertill följd olaglig behandlinglider skadaoch annatav ensom
har antagits ihandlande i strid de nationella bestämmelsermot som

skall berättigad till ersättning denenlighet med direktivet avvara
persondataansvarige.

föreskrivaDirektivförslaget möjliggör för medlemsstaterna att att
ersättningsskyldighet, heltpersondataansvarige skall kunna undgåden

förstörelse uppgifterför skada till följd förlust ellereller delvis, avav
den persondataansvarige visargrund obehörig tillgångeller på av om

uppfylla kravvidtagit lämpliga åtgärder för dehan attatt som
uppställer i fråga datasäkerhet 17 ochdirektivförslaget art.om

räkning utförsbehandling för den persondataansvariges annansom av
24.art.

Utredningens tidigare ställningstaganden19.2.5

bör kunnaskadeståndsregler finns i den nuvarande datalagenDe som
ocksåErsättning bör alltsåin i framtida datalag.föras även en

persondata-tillfogas skadaframdeles utgå någon attgenom enom
elleroriktig missvisande uppgift honommängd innehåller eller om

henne.
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utredningen förordar beträffandetill den lösningMed hänsyn som
personuppgifter förs med ADBskall bära föransvaret somsomvem

strikt tillskadeståndsansvaret i framtidenavsnitt 12 bör ävense vara
oberoende vårdslöshet. En bestämmelsedvs. gällasin natur, omav

framtidadatalagens regler bör också ingå iskadestånd vid brott mot en
datalag.

för s.k. ideell skada.bör ersättning kunna utgåLiksom i dag även
utredningenpå straffnivåntill den skärptaMed hänsyn somsyn

fallskadestândsbeloppen i dessa också ske.höjningredovisat bör aven
vid det slagbör skadeståndets storlekutredningens meningEnligt av

brott datalagen ikommer i fråga vidintegritetskränkning motsom
utdöms förjämställas med de beloppfall kunnavissa som annan

fall fysiskt övervåld.integritet, exempelvis ipersonligkränkning avav
redovisadetidigare avsnitt 19.2.2på detUtredningen tänker t.ex.

Socialstyrelsens registerfelaktig uppgift iavsåg överärendet som
ersätmingsbeloppen i jäm-innebärpsykiatrisk vård. Detsluten att

fall bör höjaspraxis i dessaJustitiekanslems nuvarandeförelse med
väsentligt.

Remissutfallet19.2.6

anslutitfrågan harhar berörtalla remissinstanserPraktiskt taget som
Till dessa hörskadeståndsskyldighet.förslagutredningenssig till om

forskningsnämnd vidfakultetsstyrelsensDatainspektionen, Juridiska
Centralorganisation, Lands-Tjänstemännen.:Lunds universitet,

Sverige. det gällerDataföreningen i NärSverigeorganisationen i samt
Justitiekanslernskadeståndsbeloppenhöjningfrågan attanseravom en

utvecklingde årensi anslutning tillmotiveratdet kan senasteattvara
komma iintegritetsintrâng kanför deersättningsbeloppenhöja som

bedömningutredningensdock tveksam tillställer sigfråga. Han att
Skåne och"väsentligt". Hovrättenbör höjas överersättningsbeloppen

skadeståndsbeloppenhöjningavvisande tillställer sigBlekinge aven
straffskärpning.förslagethar avstyrkttill denoch hänvisar att om

MarketingSwedish Directframförs ocksåKritiska synpunkter av
ochutvidgadutredningen lämnatAssociation att ensom anser

ochpersonregisterdefinition begreppetsvårtillgänglig ut-attav
allt förskulle innebära över-förslagredningens stortatt ett ansvar

registeransvarigsamhället. Enansvariga ide för registerflyttades på
känna tillskadeståndsansvarigståskulle kunna komma utan attatt ens

register.anmälningspliktigtansvarig förhan är ettatt

överväganden19.2.7

funnit skälinteutredningsarbetetdet fortsattahar underUtredningen
skadeståndsfrågomaställningstaganden idefrångå manatt som

kommit fram till.tidigare har
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Skillnaderna förhållandei till gällande 23 §rätt datalagen endastär
brottet dataintrång inte längre finnsatt med i uppräkningen i paragra-

fens andra stycke. Genom detta brott enligt förslag frånatt Datastraff-
rättsutredningen bli överfört till brottsbalken har det inteavses ansetts
motiverat reglera frågan skadeståndatt på grund detta brott iom av
datalagen. I stället blir bestämmelserna i skadeståndslagen tillämpa.att
Någon ändring i sak i fråga skadeståndsskyldighetens omfattningom

inteär avsedd. Frågan har behandlats Datastraffrättsutredningen iav
dess betänkande SOU 1992:110 Information och den inforrna-nya
tionsteknologin straff- och processrâttsliga frågor Vidare harm.m.-
skadeståndsansvaret uttryckligen utvidgats till skada inte baraatt avse
när personuppgifter oriktigaär eller missvisande även denär ärutan
ofullständiga eller inaktuella. Utvidgningen konsekvensär en av
regleringen i 22 och 23 §§ förslaget till datalag.

Enligt förslaget till EG-direktiv skall varje handlande stridersom
de nationella bestämmelsermot antagits i enlighet med direktivetsom

kunna leda till skadestånd. De skadeståndsgrunder itassom upp
utredningens förslag 49 § första och andra styckena emellertidär så
omfattande kraven i artikel 23 i direktivförslagetatt får till-anses
godosedda.

Överklagande19.3

19.3.l Gällande rätt

Datainspektionens beslut kan f.n. överklagas enbart hos regeringen
25 § första stycket datalagen. För överklagandet gäller förvaltnings-
lagens 1986:223 bestämmelser. Det innebär bl.a. klagotiden äratt tre
veckor från det klaganden fick del beslutet och enbart denattav som
beslutet angår, det har gått denne har överklaga.rättom emot, att

Enligt 25 § första stycket datalagen har också Justitiekanslern rätt
överklaga Datainspektionens beslutatt för tillvara allmännaatt ta

intressen.

19.3.2 Förslaget till EG-direktiv

Enligt artikel 22 i direktivförslaget skall enskilda ha till dom-rätt
stolsprövning judicial remedy vid brott de rättighetermot som
tillförsäkras dem direktivet.genom

19.3.3 Utredningens tidigare ställningstaganden

I direktiven för utredningen har pekats på de krav tillgång till doms-
tolsprövning den europeiska konventionen skydd för desom om
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mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakon-
ventionen uppställer. Konventionens rättigheter gäller såväl fysiska

juridiskasom personer.
Enligt artikel 6 i konventionen föreskrivs "envar skall, detnäratt

gäller hans civila rättigheterpröva och skyldigheten...,att vara
berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför

oavhängig och opartisk domstol enligtupprättats lag." Denen som
europeiska domstolen i Strasbourg har givit begreppet "civila rättig-
heter och skyldigheter" tämligen vid tolkning, enligt vilkenen
begreppet omfatta inte bara vad traditionellt brukar hänförasanses som

Äventill civilrätten. viktigare offentligrättslig reglering individensav
näringsfrihet frihetoch i ekonomiskt hänseende räknas hit en
kortfattad redovisning artikel 6 och finnspraxis i Ds Ju 1986:3.av
Utvecklingen pá detta område har lett till möjligheten till dom-att
stolsprövning generellt vidgats i Sverige institutetrent attgenom
rättsprövning införts.

Enligt lagen 1988:205 rättsprövning vissa förvaltnings-om av
beslut, tidsbegränsad tillär utgången 1994,år skall Regerings-som av

på ansökan enskildrätten i sådant förvaltningsärende hospart ettav
regeringen eller förvaltningsmyndighet förhållandenågotrören som

i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen pröva avgörandetsom avses om
i ärendet strider någon rättsregel. Rättsprövning kan gälla endastmot
sådana beslut innebär myndighetsutövning den enskilde.motsom

krävsDessutom beslutet kan domstol endast efterprövasatt annars av
ansökan resning och inte skulle ha kunnat iöverprövasom annan
ordning. Beslut vissa nämnder dock undantagna frånär rättspröv-av
ning, liksom beslut i vissa ärenden.typer av

förarbetenaAv till lagen prop. 1987/88:69 framgår Regerings-att
prövning skallrättens omfatta inte bara lagtolkning ocksåutan

Ävenfaktabedömning och bevisvärdering. kraven i l kap. 9 §
regeringsformen allas likhet inför lagen saklighet ochsamtom om
opartiskhet bör kunna Det däremot inteprövas. är rättspröv-avsett att
ning skall kunna ske politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening.av

De beslut Datainspektionen kan komma i fråga i framtidaettav som
tillsynssystem i huvudsak frågorär huruvida personuppgifter visstav
slag får förekomma i viss datamängd eller användningenen om av
uppgifter skall begränsas till visst ändamål eller förbjudas. Vidare hör
hit frågor medgivande till utlandsöverföring, liksom föreläggandenom

olika slag riktade till den persondataansvarige för tillgodose kravattav
på rättelse eller komplettering felaktiga eller ofullständiga uppgifter.av

fallerDäremot frågan straff och skadestånd utanför, eftersom dessaom
frågor allmän domstol.avgörs Såväl den enskilde denav som
persondataansvarige kan ha anledning vilja få beslut Datain-att ett av
spektionen överprövat.
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Normbeslut, dvs. Datainspektionens efterbeslut delegationatt
vissa sektorer eller branscher, bör emellertid inte omfattasnormera av

fullföljdsreglerna.
Om integritetsskyddet enligt datalagen skulle hänförligt tillvara en

sådan rättighet i artikel 6 Europakonventionen skulle såledessom avses
domstolsprövning det enda möjliga alternativet till nuvarandevaraen

ordning vid fullföljd från Datainspektionen. De rättigheter och skyldig-
enskilda har enligt datalagen saknar direkt motsvarighet iheter som

Europakonventionen. Det integritetsskydd datalagen ochsom rege-
för emellertid denringsformens 2 kap. 3 § uttryck ligger nära rättger

för privat- och familjeliv, hem och korrespondenstill skydd som
jfr regeringsformen.konventionen innehåller kap. 2 § Idenart. l

har utvecklats vid Europakommissionen vid dess till-praxis som
dataskydd fallaämpning konventionen har också frågan ansettsomav

Enligtför till skydd för privatlivet. artikel 13 iinom rättenramen
Europakonventionen skall den konventionsskyddade rättighetervars

inför inhemsk myndighet.kränkts ha till effektivt rättsmedelrätt ett
domstolsprövning föreligga,Därmed dock inte krav på utanettanses

tillräckliga för uppfyllaadministrativa rättsmedel kanäven attvara
konventionens del jfr Danelius, Mänskliga rättigheter, 4krav i denna

heller tordeff. Eftersom integritetsskyddet inte direktuppl., 134s.
förefaller således inteomfattas bestämmelserna i artikel enav

domstolsprövning kunna motiveras med hänvisning enbartövergång till
Europakonventionen.till

ordningen med överprövning hos regeringensvenskaDen aven
tradition och saknarförvaltningsmyndighet har långbeslut enav

förvaltnings-utomlands. vanliga i andra ländermotsvarighet Det är att
allmänmyndigheters beslut, i den mån de kan överklagas, prövas av

Åförvaltningsdomstol. andra sidan har den svenskadomstol eller
förvaltningstraditionen självständig prägel den styrningän somen mera

från underlydande myndig-utomlands ministerierna deöverutövas
heterna.

lämplig-Fördelen med behålla regeringen överinstans äratt attsom
behov övergripande bedömninghetsfrâgor en merasom rymmer av

bättre tillgodosedda.kan bli
fråga uttalad rättslig prövning minskarl den mån det är om en mera

diskretionär bedömning. De materielladock behovet sådanav en
framtida så utformade debestämmelserna i datalag bör atten vara

möjliggör rättslig prövning.en
regeringens befattning medVad har talar försagts attsom nu

Härigenom kanöverklagande inom datalagens område upphör.
avlastasregeringen också i linje med utveckling pågåren som

regeringskanslietytterligare ärendegrupp. Sedan flera år sker inomen
överklaga till regering-systematisk reglerna rättöversyn attav omen

för detta arbete fastställdes riksdagen år 1984Riktlinjerna aven.
redovisning utvecklingen finns i bil.2 till1983/84: 120. Enprop. av



SOU 1993: 10 345

budgetpropositionen 1991 55 I översynsarbetet ingår även atts.
undersöka det ändamålsenligt låta domstolsprövningär ersättaattom
överklagande i administrativ ordning områden där Europakon-
ventionens krav tillgång till domstolsprövning sig gällandegör seom
KU1990/91:7 12.s.

Olika skäl talar således för fullföljd inspektionens beslutatt av
framgent i stället skall till domstol. skulleBl.a. anpassning tillgöras en

europeisk modell åstadkommas och risken för nuvarande ordningatten
allt står i strid med Europakonventionen undanröjas.trots

Utredningen föreslår med hänvisning till anförtsvad har attsom nu
enskilda framgentöverklagande hos domstol och inte hosgörsav

regeringen. också med vad föreslås iDetta stämmer överens som
EG-direktiv.utkastet till

förvaltningsmyndigheters föraNär det gäller möjlighet talanatt mot
beslut emellertid frågorinspektionens måste vissa andra beaktas.

lösa tvist mellan statliga förvaltningsmyndigheter innebärAtt att
förgrunden.andra rättsliga aspekter kommer i Om Datainspek-än rent

fatta beslut integritetsområdet gällertionen skulle på som en annan
förvaltningsmyndighets handläggning kan detta tvistsägas röra en
mellan två myndigheter, vilka båda underställda regeringen.är

integritetsskydd i ADB-sammanhang inom den statligaFrågor om
torde i fall bli aktuella följdförvaltningen många komma att som en av

effektivitets-myndighet beslutat administrativa skäl elleratt att aven
skål införa eller utvidga ADB-stöd. Den prioritering därvidett som

behöva mellan integritetsskydd, å sidan, och den statligakan göras ena
effektivitet, den lämpligen lösasförvaltningens å andra, bör attgenom

frågan slutligt regeringen har den nödvändigaavgörs över-av som
förvaltningsmyndighet framgentblicken. En statlig bör därför även

överklaga till regeringen.kunna
gäller underNär det kommunala myndigheter, inte lydersom

regeringen, sig behovet regeringsprövning inte gällande pågör av en
Visserligen sker utveckling med ADB-stöd i rationalise-sätt. ensamma

ringssyfte inom den kommunala få fall bakgrundsektorn i inte så mot
statliga beslut ålägganden kommunalaoch bidrag Denomav m.m.

omfattas emellertid till alla delar statligverksamheten inte av en
innebär regeringen inte förreglering. Det den statligaatt som

förvaltningen kan de övergripande bedömningar för den kommu-göra
motiverar regeringens ställning besvårsmyn-nala sektorn som som

dighet för den statliga förvaltningen. de kommunala fallen börI
domstolsprövning lämpligen liksom det gällersåledes närgöras,en

enskilda.
Särbehandlingen för statliga myndigheters del har motsvarigheten

kap.gäller fullföljdsreglerna i sekretesslagen 1980: 100. Se l5detnär
ff.7-8 §§ 1979/80:2 Del A 362prop. s.
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Den lösning föreslås ligger också i linje med den särskildasom nu
behandling s.k. statsmaktsregister utredningen tidigare harav som
förordar skall behållas.

När det gäller frågan valet domstolsinstans bör över-om av som
Datainspektionens beslutpröva förefaller det enligt utredningens

mening närliggande låta denna prövning företas demest attvara av
förvaltningsdomstolama.allmänna I dessa domstolar finns erfaren-en

het administrativa förvaltningsbeslut saknas i de allmännaav som
domstolarna. Omfattningen skadestånds- ansvarstalan enligtav resp.
datalagen i allmänna domstolar inte heller sådan dessa domstolarär att

det skälet har förtrogenhet med det speciella områdeav en som
datalagen utgör.

Antalet framtida överklagandeärenden givetvis svårt uppskatta.är att
fårDet dock bedömas mycket begränsad omfattning.vara av en

Antalet klagoärenden regeringen inskränker sig tillprövassom nu av
tio fall årligen. Detta förhållande och målens speciella karaktär talarca

Överklagandenlåta länsrätten första instans. bör därförmot att vara
till kammarrätten.göras Av forumreglerna följer målen kanatt

koncentreras till Kammarrätten i Stockholm § förordningen,se 1
1977:937, kammarrätternas domkretsar m.m..om

övervägande skäl talar således för Datainspektionens beslutatt
framgent överklagas till Kammarrätten i Stockholm. En möjlighet till
fullföljd på sedvanligt efter prövningstillstånd till Regeringsrättensätt
bör givetvis finnas.

När det slutligen gäller beslut Datainspektionen rörav som en
domstol bör domstolen också kunna överklaga dessa. Domstolarna är
emellertid inte statliga förvaltningsmyndigheter och intelyder under
regeringen, varför det föregåendei avsnitt redovisats försynsätt som

Ävenförvaltningsmyndigheterna inte bör tillämpas. för dessa fall bör
således domstolsprövning föreskrivas.en

När det gäller de beslut Datainspektionen kan komma i frågaav som
de domstolens administrationrör och inte någon sökande eller vidpart

domstolen. Den ordning inom domstolsinstans gäller försomen
besvärsmål eller ordinär fullföljd därför naturligtinget val förärannan
överklagande. Ett lämpligare alternativ låta domstolär ävenatt en
överklaga till kammarrätten. Vad har bör gälla inte barasagtssom nu
för allmänna domstolar i första och instansandra och för de allmänna
förvaltningsdomstolama i första instans också för de special-utan
domstolar och domstolsliknande finns.nämnder innebärDet attsom
de inspektionens beslut exempelvis Bostadsdomstolen,rörav som
Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Försäkringsöverdomstolen och
hyresnämnderna bör fullföljas till kammarrätten.

Om kammarrätten exklusiv börbehörighet dock Högsta domsto-ges
len och Regeringsrätten undantas. båda högsta instansernaDe får anses
själva kunna slutligt de beslut Datainspektionenpröva iärav som nu
fråga. Om Datainspektionens beslut kammarrätt börrör talan moten
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beslutet, krav på prövningstillstånd,utan kunna fullföljas till Rege-
tingsrätten.

De privaträttsliga slutligen, nämns i kapl 8 § sekre-organ, som
tesslagen, dvs. sådana jämställdaär med myndigheterorgan som när
det gäller del allmänna handlingaratt ta bl.a. notarius publicus ochav
AB Svensk Bilprovning, bör i förevarande sammanhang följa den
ordning gäller för dem inte statligaär förvaltningsmyndig-som som
heter. Det innebär således fullföljd bör ske till kammarrättenatt och
inte till regeringen. Motsvarande bör gälla för myndigheterna under
riksdagen.

Vad utredningen föreslagit i fråga överklagande bör inte ändraom
Justitiekanslems möjlighet överklaga för tillatt allmännaatt ta vara
intressen. Huruvida talan denne skall föras hos regeringen eller iav
domstol avhängigtär Datainspektionens beslut riktar sigav vem emot
eller angår, dvs. statlig förvaltningsmyndighetannars en resp. en
enskild myndighet under riksdagen, kommunalperson, en myndig-en
het, myndighetsliknande eller domstol domstolsliknandeorgan en
nämnd.

19.3 .4 Remissutfallet

Utredningens förslag med olika besvärsvägarett harsystem fåttom ett
blandat mottagande. Flera remissinstanser tillstyrker utredningens
förslag, nämligen Riksförsäkringsverket, Juridiska fakultetsstyrelsens
forskningsnämnd vid Lunds universitet, Polismyndigheten i Göteborg,
Landstingsförbundet och Dataföreningen i Sverige.

Det framförs emellertid också många kritiska synpunkter. Riks-
dagens ombudsmän anför frågan besvärsinstansrättatt bör avgörasom
med utgångspunkt i för registret, inte i anförvem som vem som
besvär. I fall kanannat sak komma prövas olikasamma att av
instanser. Hovrätten Skåneöver och Blekinge sigmotsätter inte
förslaget talan statlig förvaltningsmyndighetatt skallav prövas av
regeringen, detta med hänsyn till den särskilda beslutsordning som
gäller för inrättande s.k. statsmaktsregister. Beträffande doms-av
tolarna hovrätten regleringen datoranvändningenattanser inte stårav
i sådant direkt samband med dömandet särskild regleringatt en av
fullföljd talan Datainspektionensmot beslutmot rörande persondata-

Ävenmängder i domstol motiverad.är talan domstolar bör såledesav
enligt hovrätten prövas regeringen.av

Kammarrätten i Stockholm föreslår alla överklaganden beslutatt av
Datainspektionen, med undantag förav Högsta domstolen och

Regeringsrätten, överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om det
erforderligt besvär i ärendenanses att andrarör myndigheter änsom

domstolarna anförs hos regeringen, kammarrättensätter i fråga inteom
reglering bör gälla också i fråga domstolarna,samma dock medom

undantag för Högsta domstolen och Regeringsrätten. Om utredningens
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kammarrättenföljasskullefullföljdsfrâgoma attiförslag enmenar
vid besvärprövningstillstånd överfrånundantagbestämmelse om

Kam-undvikas.börkammarrättbeslut rörDatainspektionens ensom
instanstill vilkenfrågannaturligtdetmarrätten att avomanser

medsambandifullföljas lösesskall atttalanförvaltningsdomstol
betänkande.domstolsutredningenstillställning tas

fullföljds-medsamordningbehovetpekar påDatainspektionen av
lagstiftning.närliggandeireglerna

detuniversitetStockholmsfakultetsnämnden vid attJuridiska anser
medordning över-generellt tillämpanaturligtskulle att envara

fakultetsnänmden,hävdarordning kan,sådandomstol. Entillklagande
skyddsintressenindividenstillstärka tilltronägnadockså attattvara

frågadetockså ärbedömda närrättsenligtochobjektivtblir om
persondatabehandling. Det ärförvaltningsmyndighetersstatliga

integri-omfattande ocheftersom deminst mestinteangeläget mest
sektor. Statensdennafinns just inomhanteringarnatetskänsliga person-

förslag,utredningensgodtari övrigtadressregistemämnd,och som
fullföljabörRegeringsrättenochdomstolenHögstaävenattmenar

regeringen.tilltalan
och detenskildayttrandei sittkommunförbundet anförSvenska att

ieftersomöverklagningsvägarolika settbör stortinteallmänna ges
Enregisteransvariga.för allagällergrunderdatarättsligasamma

föreligga.rättstillämpningen kaniför olikheterbetydande risk armars
ocksåSverigeiFrihetenMedborgarrättsrörelsen att ett systemanser

tillendast besvärföreslårochundvikasbörbesvärsvägar attmed två
instansernashögstade bådadockanvänds,förvaltningsdomstol att

förvaltnings-Vilkenöverprövningsmöjligheten.undantasbeslut typ av
-fáreller kammarrättlänsrätti frågakommaskalldomstol som -

följd debliromstruktureringdensamband medi avavgöras ensom
be-domstolsutredningensdomstolarnaändringsarbeten inom som

leder till.tänkande
övervägandendeAssociationMarketingDirectSwedish attanser

registerförandemellanbesvärssituationskall igöras enensom
krav påsamhällsmedborgarnasocheffektivitetkrav påmyndighets
domstolfördel kanmed görasintegritetenpersonligaför denskydd av

detockså ärOrganisationernaregeringen.för atti stället enmenarav
instans,integritetsskyddet avgörsfrågor kringallafördel sammaavom

uppträder.registeransvarigeform deni vilkenoavsett

överväganden19.3.5

begränsad talerätt.mycketregistreradgällande harEnligt rätt enen
felaktigDatainspektionentillanmälangjortharDen om enensom

ha någoninte rättsjälv,honomuppgifterregistrering t.ex.ansesomav
inteanmälanförklaratinspektionenvarigenomöverklaga beslut attatt

och denJustitiekanslernbaraprincip detåtgärd. Iföranleder någon är
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registeransvarige har klagorätt. utredningen förslagnaDensom av
besvärsvägarordningen med två skall bl.a. den bakgrunden.motses

förslagetArtikel 15 i till EG-direktiv föreskriver den enskildeatt
skall ha sig, lagliga grunder, behandlingrätt motsättaatten av
personuppgifter hänför sig till honom relating him. Somtosom
tidigare har redovisats skall vidare den enskilde ha till dom-rätt
stolsprövning vid tillförsäkrasbrott de rättigheter honommot som

direktivet.genom
Enligt regleringen i förslaget till EG-direktiv alltså beslutettanses

dataskyddsmyndighet angå enskild i betydligt störreav en en om-
följerfattning nuvarande praxis i Sverige. Denän som av som anser

uppgifter honom inte får behandlas därför ändamålet medattatt om
detta eller därför uppgifterna borde habehandlingen inte medger att

för,gallrats får, enligt det direktivförslaget uttrycksynsätt som ger
det harmöjlighet överklaga dataskyddsmyndighetens beslut, gåttatt om

torde anmälaren i det förut angivnahonom På motsvarande sättemot.
exemplet ha klagorätt. Enligt utredningens mening bör tolkningen av

beslut angår dataskyddsområdet ske i enlighet med deettvem
följer förslaget till EG-direktiv.principer Den närmaresom av

gränsdragningen får överlåtas rättstillämpningen.
dataskyddsområdetMed ordning där den enskilde pâen ges en

utvidgad klagorätt uppkommer med utredningens tidigarebetydligt
de remissinstanser har pekatställningstaganden olägenheter någrasom

kan i två olikapå, nämligen sak komma prövasattatt samma
kunna fullföljasinstanser. För undvika denna svårighet bör talanatt

EG-direktivtill instans. Med hänsyn till vad förslaget tillendast en
de skäl utredningen tidigare harinnehåller på denna punkt, som

för uppfattningredovisat till stöd domstolsprövning och denen som en
hel del remissinstanser har fört fram, bör välja ett systemman som

domstol alla överklaganden beslut Datainspek-innebär prövaratt av av
fall fullföljs statlig förvaltnings-tionen, således de där talanäven av en

myndighet. Utredningen vidhåller dock sitt förslag undantag böratt
för Högsta domstolen och Regeringsrätten.göras
skäl tidigare redovisats bör i valet mellan allmännaAv som man

förvaltningsdomstoldomstolar och förvaltningsdomstolar välja låtaatt
till vilkenöverklaganden enligt datalagen. När det gäller fråganpröva

allmänna förvaltningsdomstolarna överklagandenainstans inom de som
principenskall föras bör i och för sig den grundläggande attvara

domstolsinstan-tyngdpunkten i rättsskipningen skall ligga i den första
1991:106Domstolsutredningen i sitt betänkande SOUharsen.

inför anfört det bör krävas mycketDomstolama 2000-talet s. 442 att
domstolsprövningenskäl för frångå principen den förstastarka att att

fårförvaltningsärende alltid Datainspektionenskall ske i länsrätt.ettav
emellertid ha i viss mån speciell ställning. Det kan ocksånoganses en
hävdas datalagsmål kan komma bli komplicerade detsåatt att att av
den anledningen krävs juristkollegial sammansättning i första instans.



350 SOU 1993:10

Målen torde flerapå komma skilja sig frånsätt andra målatt typer av
och mycket talar för de borde föras direkt till kammarrätten. Ut-att
redningen därförhar slutligen för föreslå kammarrättenstannat att att

förstablir besvärsinstans vid överklaganden enligt datalagen.
Som utredningen tidigare har berört antalet klagoärendenär f.n.

mycket begränsat. Den utvidgade klagorätten för enskilda kan leda till
inte oväsentlig ökning antalet överklaganden. Det går dock inteen av

något bestämtsäga hur ökningen kan bli.att storom
Liksom i dag bör Justitiekanslern ha möjlighet överklagaatt

inspektionens beslut för tillvarata allmänna intressen.att
Datainspektionens beslut föreskrifter i 8 kapom som avses rege-

ringsformen och har meddelats med stöd bemyndigande i 36 §som av
bör inte omfattas fullföljdsreglerna.av

enlighetI med det anförda har bestämmelser överklagandenu om
tagits i förslaget51 § till datalag. Hur bestämmelserna förhållerupp
sig till förslaget till EG-direktiv har berörts i det föregående.

19.4 Datalagens tillämpning på bilder m.m.

framgåttSom redovisningen den tekniska utvecklingen i avsnittav av
3 ökar lagringen på datormedia information ochän textav annan
textrelaterad information, bilder. Förutom direkta bildert.ex. av

och andra motiv blir den information lagras i formpersoner som av
bilder på datormedia allt omfattande. Textinformation kan medmer
hjälp lagras digitala bilder datormedia.på Detav scanners som
förekommer fingeravtryck och vissäven genetisk information lagrasatt
i form bilder. Av de direkta bilderna främst fotografier är ettav

tydligtporträtt exempel bild klart personrelaterad.ärett en som
Men enskild kan naturligtvis också identifieras bilden en vars
huvudsakliga syfte inte återge enskildär någon bildatt t.ex.person, en

dokumentera olika gatumiljöer. informationAnnanattsom avser som
i hög grad hänförlig till viss naturligtvis fingeravt-är ären person
rycksbilder och olika slag genetisk information.av

Den digitala bildlagringen har ökat i omfattning under den allra
tiden. Med hjälp s.k. filmscanner kan dag filmi allasenaste av en av

filmfabrikat, svartvitt, färg och dia läsas till elektroniska bilder.
Bilderna kan bl.a. lagras CD-ROM-skiva. avsnittI 3.7 haren

hur CD Photo sedan tid tillbakanämnts marknadsförs på bred front.en
Förutom vad där kan det på marknaden finnsnämnas ävensagts att nu
digitala kameror med vilka direkt lagrar bildertagna ettman
datormedium. Med vissa dessa kameror kan också bilder sändasav
direkt via telenätet till mottagande dator. Som i avsnitt 3.6nämntsen
finns också omfattande bilddatabas med miljontals bilder inu en
Sverige Posten Bildbanken AB i Kiruna. Förutom ansluta sig tillatt
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denna svenska databas detär möjligt medelst modem kopplaatt sigupp
till utländska motsvarigheter till denna svenska databas. Enligt uppgift
har bl.a. Kodak planer på inrätta globalatt söknings- och förmed-en
lingstjänst bilder, Kodak Picture Exchange. Medelstav persondatoren
skall kunna koppla sig till databas. I databasenman kan sökaen man
efter bilder och dessa i lågupplöst version beställase original-en samt
bilden. Kodaks förmedlingstjänst planeradär under år 1993att starta
i USA och under år 1994 i Europa.

börjanl 1970-talet det inte tekniskt möjligtav digitalt lagravar att
fotografiska bilder, varför frågan registrering bilder överhuvud-om av

inte diskuterades itaget samband med den nuvarande datalagens
tillkomst. Frågan digitala bilder omfattas datalagensom bestämmel-av

har därför fått iavgöras praxis.ser
Datainspektionen avgjorde i april 1992 frågan tillstånd förom

Posten Bildbanken AB driva sin bilddatabasatt i Kiruna. I sitt beslut
anförde Datainspektionen bl.a. följande.

Enligt §l datalagen definieras personuppgift såsom upplysning
enskild Personregister ister,som är förteckningavser person. reeller andra anteckningar förs med hjä automatisksom p avdatabehandling ADB och innehåller personuppgift kansom somhänföras till den med uppgiften.som avses

Med upplgiifti datalagens mening inte endast textavses utan
bildäven ljud. Datainspektionen konstateraroc personuppgif-att
i ifrågavarandeterna register inte endast örs denut textav somregistreras även de bilderutan skal lagras digitalt i denav som

mån bilden kan hänföras till viss d.v.s. någon kanperson, avidentifieras i fråga.som personen
Det förhållandet istretatt innefatta kommersiellaattre avser

bilder utesluter inte bi dema kanatt även utgöra sådana känsliga
gifter i 4 § datalagen,up bildersom visaranges t.ex. ettsomis-ingripande, sjukhusinteriör ellerpo politiskt elleren ett

religiöst möte.

Posten Bildbanken AB erhöll med antal föreskrifterett förenatett
tillstånd. Beslutet har överklagats.

Digital bildbehandling innebär fotografiska bilder kanatt tas emot,
lagras, visas och lämnas ADB. Visningenut sker detgenom sättet

med hjälp datoratt söker fram bilderman via särskildaav sökorden
eller med hjälpatt dator bläddrar i bildarkivet.man I allmänhetav en
torde vissa bilderna, på sätt tidigare har berörts,av hänför-som vara
liga till vissa enskilda Digitalt lagrade identifierbara bilderpersoner.
faller därmed in under den föreslagna datalagens tillämpningsområde
behandling personuppgifter.av

Digitalt lagrade identifierbara bilder har hittills inte förekommit i
någon skalastörre och därför inte orsakat några problemstörre vid
tillämpningen datalagens bestämmelser. Det är emellertidav endast en
tidsfråga innan den moderna bildlagringstekniken blir allmänt
tillgänglig och kommer till större praktisk användning. Denen



1993:10SOU352

personuppgif-kan utgöradigitala bildervissaomständigheten att anses
tillämpningsproblem.antal svårainnebärmeningi datalagens ettter

frågadennasärskiltanledningdärför funnithar taUtredningen att upp
diskussion.till

personorienteradedel deförstdockbörDet storattnoteras aven
datalagensföreslagnautanför denhelt fallatordebildernadigitala

skeranvändningdengäller främsttillämpningsområde. Detta som
Amatörfotografens bilder§.personligt bruk 7föruteslutande som

fall hamnaallra flestai deCD-skiva börPhotopålagrast.ex. en
CD-0.dyl.,uppslagsverkingår iBilder t.ex.utanför datalagen. som

Även de bildermånga§ 4.också 6ROM-skivor, undantas somav
datala-utanförfallakommamassmedia kanipubliceras attattavses

också erinrasskallsammanhang attI dettareglering 6 § 1. omgens
arkiveratsharochtidningpublicerade ivaritharbilder somensom

§tillämpningsområde 6datalagensomfattasADB-teknik intemed av
3.

inlästatextrelaterade,bilder ärde t.ex.För scannergenomsom
intebestämmelserolikadatalagensbilder,lagras synestexter somsom

Datalagenstillämpningsproblem.innebära några störrekomma att
lagradpåtillämpasfall kunnadessatorde ibestämmelser som

vid tillproblemantaluppkommertextinformation. Däremot ett
andra slagbestämmelserlagensföreslagnadenämpningen avav

foton ochstillbilder t.ex.bildinformation såsomADB-lagrad
bilder.rörligaochteckningar

uppfattning,politisketnisktbl.a.Uppgifter ursprung,ras,om
hälsotillstånd ellersjukdom,övertygelse,filosofiskellerreligiös

datalag. Häravtillförslaget20 §uppgifter enligtkänsligasexualliv är
rastillhörighet ärutvisar dennesbild påföljer enatt sompersonenen

torde utvisabilder påflestauppgift. Dekänslig personenspersoner
samband mediavbildarBilderrastillhörighet. t.ex. personersom

får20§Enligtkänsliga.ocksåblirpolitiska möten att anse som
endastbilderna,digitalafall dei dessadvs.personuppgifterna,

särskiltsamtyckesittskriftligen lämnarenskildedenbehandlas om
be-i datalagenbestämmelsernadet följerellerangivet sätt omav

statistikända-ellerforsknings-anställningsändamålförhandling resp.
författning.mål eller annanav

vidaktörermedverkandefrånsamtyckeerhållaproblemNågra att
modellfotografe-olika slagochspelfilmsupptagningarochreklam- av

emellertidtorde detfallandrade flestaföreligga. ltorde inte vararing
samtyck-erforderligaerhållasvårighetermycketmedförenat attstora

omöjligabli närmastdokumentärkaraktär attäktaBilder synesaven.
följalagdetkanmyndigheteroch andrapolisSåvittbehandla. avavser

hinderUtanbildinformation.behandlaochlagra avharde rätt attatt
behandlaskänsligabilderdigitalavidare om§ kan20 somansessom

ingauppenbartdet äromständigheter attsådanaundersker attdet
tillförslaget§21integritetpersonlig ägerkränkningar rumav
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särskilt vida torde emellertid svårtinte undantagdatalag. Detta vara
förfall. Slutsatsen måste bli det dentillämpa i aktuella attatt nu

författningsreglering ibehövs särskilddigitala bildhanteringen en
datalag.förslaget till Dåmed bestämmelserna i 20§enlighet som

tordekänsligflertalet digitala bilder kannämnts artvara avanses
omfattande.bilder bli mycketanmälningsskyldigheten för sådanaockså

kan orsaka tillämp-bestämmelser i datalagsförslagetAndra som
bestämmelsenpersonuppgift består bildningsproblem ärnär av enen

personuppgifter riktiga, fullständiga, aktuellaskalli l4 § att varaom
med hjälpfinns i dag möjlighetmissvisande. Detoch inte att av

Problemalla tänkbaramanipulera bilder pådatortekniken sätt.
och 23 §§ bl.a.vid tillämpningen 22uppkommer även somav

kompletteringsskyldighet för den personda-ochföreskriver rättelse-en
fotografieller kompletterartaansvarige. Hur rättar ettman

till insyn.förslaget till datalagenskilde har enligt 25 § rättDen en
få beskedmed stöd denna bestämmelse krävaenskilde kanDen attav

persondataansvarige hardenförekommer på någon bildhan somom
persondataansva-datormedia. sig självt denlagrat på Det säger att om

förteckningmängd bilder och inte har någonhar lagratrige enormen
denne inte har någonförekommer på bilderna,vilkaöver personer som

tidigare nämndasådan förfrågan. I denrimlig möjlighet besvaraatt en
i Kiruna kan sökning inte ske påbilddatabasen personnamn, person-

sådanpersonidentifierande eftersomeller andra sökbegrepp,nummer
i övrigt finnsi datasamlingen och inte hellerinformation inte lagras
ankomma påfall får det därförtillgänglig. sådantI närmastett anses

precisera sin begäranenskilde tillräckligt tydligtden sättatt ett
möjlighet handmöjligt, får den enskilde erbjudaseller, att egenom

den lagrade bildinformationen.gå igenom
har framgått sådana särdragDigitalt lagrad bildinformation somsom

skett ireglera all dess behandling detdet svårt sättgör ut-att som
övrigt alltill datalag. gäller förredningens förslag Det annanny

och den intemationel-datalagstiftning utredningen har gått igenomsom
detBildhanteringen sådanregleringen området.på är art attav

särskild ordning och då påmöjligen lämpligare reglera den iattvore
vilketför bildhantering påenhetliga regler sättsätt oavsettett som ger

sådan generellframställs och lagras. I avvaktan påbilderna en
låta de digitalafinner dock utredningen sig inte kunnareglering

utanfördatalagens bestämmelser, ståbilderna, i dag reglerassom av
regelsystem.kommande datalagsen

enligt 20 §väljas datalagen kompletteraslösningen bör dåDen att
sådanför digitala bildhanteringen. Enmed särskild registerlag denen

bildinformationkänsligmöjligt behandlaregisterlag skall detgöra att
förutsättningfrån enskilda. Ensamtycke föreligger de berördaattutan

viktigt allmäntdet föreliggerför detta skall kunna ske är ettattatt
sådant intresseintresse avsnitt 9.8, 10.6 och 11.6. Ett utgörsse av

bildförmedling ingårinformationsfriheten i samhället och ettsom
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väsentligt led i denna informationsfrihet. Mot informationsfriheten bör
emellertid ställas integritetsintressena och den särskilda registerlagen

innehållabör vissa bestämmelser tillgodoser dessa intressen. Densom
persondataansvarige bör ha viss informationsskyldighet, ien massme-
dia eller på lämpligt Informationensätt. bör bildbankensannat avse
ändamål, dess innehåll och den strykningsrätt bör tillkomma densom
enskilde. Med strykningsrätt förstås skyldighet för den personda-en
taansvarige på begäran den enskilde bort de uppgifteratt ärtaav som
hänförliga till denne. Strykningsrätten framstår för utredningen som en
rimlig åtgärd vid avvägningen mellan informations- och integritetsin-

innebärDen också praktisk lösning på de problemtressena. en som
sammanhänger med till rättelse ochrätten komplettering informa-av
tion.

I den utsträckning bildbanken saknar direkt personorienterande
urvalskriterier får det för strykningsrätten skall kunna krävasutövasatt

den enskilde på tillräckligt tydligt preciserar sin begäransättatt ett om
strykning. Ett alternativ kan den enskilde får möjlighet påatt attvara

hand gå igenom den lagrade bildinformationen. Vad haregen som nu
utövande strykningsrätten gäller också den enskildessagts rättom av

till insyn enligt 25 § förslaget till datalag. Den särskilda registerlagen
bör också innehålla bestämmelser i enlighet med det sagda.nu

Slutligen bör vissa inskränkningarövervägas i anmälningsskyldig-
heten eftersom denna skulle bli alltför omfattande.annars

Förslaget till EG-direktiv

Enligt kommentaren till direktivförslaget kan identifieras bl.a.person
bild på denne eller dennes fingeravtryckröst samtgenom en genom

eller genetiska kännetecken. Den skisserade särskilda registerförfatt-
ningen torde förenlig med direktivförslaget i den meningenvara att
viktiga allmänna intressen, informationsfriheten, ligger till grund för
regleringen art. 8.3. Den berörda insynsrätten avviker emellertid från
vad gäller enligt direktivförslaget, liksom från vadävensom ut-
redningen föreslår 25 § förslaget till datalag.
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Övergången20 till ett nytt systern

När den datalagen träder i kraft, vilket bör kunna ske den lnya
januari 1995, kommer det finnas fallantal däratt ett stort personupp-
gifter behandlas för visst ändamål. Utredningen har i det föregåendeett
räknat med omkring 35 000 40 000 fall anmälningsskyldighetav-
enligt den lagen vid tidpunkten för lagens ikraftträdande. Till dettanya
kommer okänt antal fall där personuppgifter vid ikraftträdandetett
behandlas krav på tillstånd enligt äldre bestämmelser ochutan där inte
heller någon anmälningsskyldighet kommer föreligga. De personda-att
taansvariga bör komma in i det så möjligt.systemet snartnya som

Det skulle önskvärt deäven persondataansvariga harattvara som
tillstånd enligt nuvarande datalag in anmälan. Datainspektionenger en
skulle därigenom få enhetligt underlag för sin tillsyn.ett

Den angivna ordningen medför emellertid också nackdelar.nu stora
Datainspektionen skulle i anslutning till eller under övergångsperioden
efter ikraftträdandet få och registrera mycket mängdta emot storen
anmälningar. Det svårt bedömaär hur mycket skulleatt resurser som
gå för den uppgiften. Man kan få viss vägledning för beräk-en
ningen sådan registrering studera inspektionensav atten genom
nuvarande kostnader för hanteringen licensanmälningar. De ärav
enligt inspektionen sju de medel står till inspektionensprocent av som
förfogande, dvs. i runda tal 1,4 miljoner kronor för högst 4 000 fall

år. Utgår från dessa siffror torde kostnaden för registreringenper man
här aktuella anmälningar komma uppgå till storleksordningenav att

17,5 miljoner kronor eller 80-tal biträden under år. Mot denett ett
beräkningen kan desägas nämnda sju inkluderaratt utöverprocenten
själva registreringen informationäven vilketI fall helstm.m. som
skulle kostnaderna bli så den lösningen inte kan kommastora att
ifråga.

Utredningen vill i stället förorda ordning innebär atten som
tillstándsbesluten får fungera anmälan enligt den lagen, isom en nya
den mån innehavaren tillståndet också anmälningsskyldigär enligtav
den lagen. Med sådan övergångsordning slipper Datainspektio-nya en

omfattande registreringsarbete och bör kunna fåett förnen utrymme
sina viktiga tillsynsuppgifter även under övergångsperioden vid ikraft-
trädandet.

De behandlar personuppgifter före ikraftträdandet måstesom
sina till den lagen. Vad kan vålla bekymmersystemanpassa nya som
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preciserade ändamål förlagens kravframför allt denär mernya
problem.fall sannolikt inte någotbehandlingen. flertalet det störreI är

ändamåletfråga beskriva sättkan änDet ett annatattvara om
tidskrävande och fordra dialogkan visserligentidigare. Det envara

andra fall krävs så.för Datainspektionen. I änmed företrädare mer
fråga utvecklingsarbete och kanskesista hand blikan iDet om

uppfylla den datala-del kaninvesteringar innan system anses nyaen
övergångsperiod för vissabehövs därförkrav. Det system.engens

det står klart dekan intedessaVilka är närmare attsystem anges, men
framför allttillståndspliktiga datasamlingarna,bland deåterfinns nu

generellförordar därförUtredningenoffentliga sektorn.inom den en
beslutändamål har bestämts iövergångsregel innebörd att omsomav

lagen underändamål enligt 9 § i denfår godtastillstånd ennyasom
remissbehandlingen kan detEfterövergångsperiod år.tre varaav

det kanvilkaövergångsregelnmöjligt i närmare systematt somange
övergångsperioden börkan också visa sigfråga Det att varaom.vara

från. Vid utgångenvad utredningen har utgåttannorlundanågot än av
persondataansvariga ha sig till deövergångsperioden måste de anpassat

finns i den datalagen.ändamálsanknytningregler nyasomom
personuppgifter behandlasfår känsligai den lagenEnligt 20 § nya

särskildaeller det följersamtycker till detden enskildebara avom
författning. Aveller i lag elleri datalagenbestämmelser annan

bestämmel-paragrafen framgår de särskildatillspecialmotiveringen att
reglera ikänsliga uppgifterna måstebehandlingen de vartavomserna

skyddsbe-fråga vilkauppgifter detvilkenfall ärtyp om,av som
tillskall ha tillgångskall gälla, vilkastämmelser personupp-somsom

regleringsådanpersondataansvariga det gäller. Engifterna och vilka
forskning och statistiki frågai den föreslagna datalagenhar gjorts om

hindraranställningsändamål. Ingetbehandling föri frågasamt om
andrakänsliga uppgifter omfattarspecialregleringennaturligtvis att av

den inte det,personuppgiftsbehandlingen. I den mån göraspekter av
tillämpliga, i före-datalagenallmänna bestämmelserna iblir de

Datainspektionenföreskrifterfall kompletterade medkommande som
kommer det alltsålagens ikraftträdandeutfärdat. Vid denhar attnya

berördabehandlingen deingående regleringfinnas av nuaven
omedelbartgällabör därför kunnapersonuppgifterna. Den lagennya
vidupphöra gällafall och gamla tillståndsbesluteni dessa de att samma

anmälningspliktiga datasam-dock för deBesluten kommertidpunkt.
enligt denanmälande fungerarsåtillvida bestålingarna att som ensom

övergångsperiod.ändamâlsangivelse underochlagen ensom ennya
amnälningsskyldighetenuppgifter sammanfallerfråga känsligaI om

enligt nuvarandeföreskrifterna med tillståndspliktenenligt de nya
ianmälningsskyldigheten någotbör dock erinrasdatalag. Det attom

till grunduppgifter skall läggasomfattarhänseende går längre och som
enskilde.upplysning denvärderandeför omdöme ellerett omannan

tillståndsplik-sådananmälningsskyldighetenomfattar inteDäremot nu
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saknar sådanuppgifterbehandlingtig personer somomavsersom
medlemskap,följerpersondataansvarigetill denanknytning som av

föreliggerliknande. Vidarekundförhállande elleranställning, an-
innefattarsambearbetningarvid sådanamälningsskyldighet bara som

uppgifter.känsliga
det inteuppgifter kommerandra känsligabehandlingen änFör av

tillståndsplikt enligtanmälningsskyldighet. Någonfinnas någonatt
allra delenheller för deninte störstafinnsgällande ordning av

förebehandlas redanpersonuppgifterOm dessabehandling.denna
tillämpaskomplikationer kunnaden lagenikraftträdandet, bör utannya

upphörtillståndsbeslut finnsi kraft. Deträderdenomedelbart när som
datalagen hal8§med stödDatainspektionenSkullegälla. avatt

gälla vidvillkoretbehandlingen, upphörförvillkormeddelat något att
ikraftträdandet.

diskuterasstatsmaktsregisters.k.övergångsfrågor berörVissa som
specialmotiveringen.i

meddelatsbeslutHarbörfrågorYtterligare några etttas avupp.
beslutetikraftträdande, börlagensföre denDatainspektionen nya
Hartill regeringen.bestämmelser, dvsenligt äldreöverklagas en

ikraftträdan-föreslutligtintetillstånd gjorts prövatsansökan menom
enligt denanmälanbehandlasansökningen kunnadet, bör nyasom en

gällandetillstånd enligtsambearbetning krävsfallvissalagen. I nuav
Skulleföreskrifterna.enligt deanmälannågoninteordning nyamen

vidDatainspektionenanhängig hostillståndsansökansådan varaen
hand-vidareärendet frånavskrivainspektionenfårikraftträdandet,

läggning.
ikraftträdandet börefterförstbörjar behandlaspersonuppgifterOm

gällerlagen. Dettaunder denhelt fallabehandlinggivetvis denna nya
ansökanför vilkenpersonuppgifterbehandlingförockså omav

därDatainspektionentillinhar lämnatsdessförinnantillstånd men
ikraftträdandet. Somföreansökningenavgjortharinspektionen inte

betraktasfall ansökningeni dessabörhar berörtstidigare som en
anmälan.

iaktualiserasde frågorordbör några sägasSlutligen somom
Licensavgifternaavgiftssystem.tillövergångensamband med nyttett

dvs vissakalenderåret,underlöpandenuvarande ordningenligtbetalas
februariunderjanuari, vissaavgift undersinbetalar etc.licenspliktiga

för licensanmälandåden tidbestämsför betalningTidpunkten av
alltså1994 kommerunder årerläggslicensavgifter attgjordes. De som

ordningen1995, då denårdelmindre eller större nyaavenavse
kraft.iförutsätts ha trätt

betalarmed demskallfråga blir hur göraförstaEn somman
avgiftårligbetala någonskallinte1994licensavgift under år men som

baradatasamlingarderasdärförordningen,denenligt attt.ex.nya
efterhandidettareglerapersonuppgifter. Attharmlösaomfattar mera

skulle innebäraDatainspektionenfrånåterbetalning engenom en
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betydande administrativ börda, inte minst med hänsyn till de jämförel-
Återbetalningensevis beloppsmå det sigrör skulle dessutom fåom.

ske under period då myndigheten fulltär med andraen upptagen
övergângsproblem. Man kan också det enligt nuvarandenotera att
ordning inte blir någon restitution för den har betalat in sinsom
licensavgift kort tid därefter upphör behandla personuppgifter.attmen
Med hänsyn till vad har föreslår utredningensagtssom nu att en
betalning licensavgift under år 1994 inte skall berättiga till någonav
återbetalning.

En andra fråga hurär skall denpå under âr 1994 inbetaldaman se
licensavgiften för dem har sådana datasamlingar omfattassom som av
anmälningsplikten enligt den ordningen. Den smidigaste över-nya
gången torde få den del licensavgiften år 1995man om av som avser

årlig avgift enligt det En fördel med dettaanses som systemet. ärnya
också kan behålla ordningen med de betalningsskyldigaatt man att
betalar in sina avgifter successivt under året. Som tidigare har nämnts
skall tillstándsbeslut betraktas anmälan enligtett den lagen.som en nya
Den årliga avgiften får för varje ändamål i de berördatas ut som anges
besluten. Betalningen får lämpligen under månadtas ut samma som
tidigare licensavgiften Den årliga avgiften kan komma ändras näratt
den persondataansvarige måste sin behandlinganpassa av personupp-
gifter till det ändamálsbegreppet.nya
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21 Ekonomiska konsekvenser utred-av

ningens förslag

Utredningens förslag kommer övergângsvis medföra kostnader vidatt
Datainspektionen och hos dem medhar personregister isystemsom
drift vid lagens ikraftträdande.

först tillOm den det klart samtligaär attman ser senare gruppen
måste igenom sin dokumentation för i vadgå månsystemen att seav
ändringar måste vidtas. I vilken mån dessa genomgångar kommer att
leda till ändras punkt ellermåste på någon arbetet kanatt systemen om
inskränkas till tydligare beskrivning tidigare, inte möjligtän är atten
bedöma. Någon beräkning kostnadskonsekvensema utredningensav av
förslag i dessa fall kan alltså inte kommande remiss kanEngöras nu.

frågor.måhända kasta visst ljus dessa Utredningen berör docköverett
särskild fråga s.k. statsmaktsregister i det följande under avsnittomen

21.2. Liknande övergångsproblem skulle kunna bli aktuella påäven
område, utredningen inte har funnit något sådantnågot ävenannat om

under utredningsarbetet.
följande uppehåller sig främst vidI det utredningen konsekvenserna

för Datainspektionen.
budgetpropositionI årets prop. 1992/93: 100 bil 3 beräknas

anslaget till Datainspektionens verksamhet för tillbudgetåret 1993/94
miljoner kronor. Utredningen har vid utfominingen sina förslag21 av

från denna anslagsnivå.utgått

21.1 Löpande kostnader

det föregående har utredningen vilket årligt antal anmälningarI angett
den utredningen föreslagna anmälningsskyldigheten kan kommasom av

leda till. Utredningen har räknat med detta antal kommeratt att att
iligga mellan 5 000 10 000 år. Dessa anmälningar kommer attper-

behandlas licensanmälningar i dagens Man kanstort sett system.som
därför räkna i andel i dag inspektio-med att stort sett samma som av

behövas för registreringen anmälningarnaanslag kommer attnens av
delenenligt det Det betyder den avgjort störstasystemet. att avnya

kan i inspektionens tillsynsverksamhet.inspektionens insättasresurser
verksamhet denna delkan visserligen hävdas inspektionens iDet att
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skulle behöva vad nuvarande medger, eftersomstörre änvara resurser
antalet persondataansvariga i samhället sannolikt mycket medär stort
nuvarande grad datorisering och eftersom datoriseringen i samhälletav
tenderar öka. Utredningen har dock för omfördelningatt stannat en av

anslag, eftersomnuvarande den medger kraftig satsning påen
tillsynsverksamhet. Till bilden hör också nordiskavåra grannländeratt
lägger betydligt lägre kostnader invånare på sina motsvarig-ner per
heter till inspektionen.

Utredningen utgår från, har utvecklats i avsnitt 18, denattsom som
anmälan till Datainspektionen skall betala årlig avgift.gör en en

förutsätterUtredningen vidare den skall erläggas samtidigtatt som
anmälan. Avgiften skall alltså förutsättning för registreringen.vara en
Därefter skall inspektionen årlig avgift. Avgifterna kommerta ut en
därmed liksom flyta in successivt under âret. Utredningen räknaratt nu
med årlig avgift den storleksordning utgår föratt en av som nu
licenser kommer täcka kostnaderna för inspektionens verksamhet.att

Övergångskostnader21.2

Enligt punkten 2 till övergångsbestämmelserna till den föreslagna lagen
beslut tillstånd förakommer inrätta och personregisteratt attom anses

anmälan enligt den lagen, anmälningsskyldighet enligtsom en nya om
lagen föreligger förden sådan behandling personuppgiftersenare en av
med beslutet. Datainspektionen har uppgifter aktuellaavsessom om nu

persondataansvariga i sina nuvarande datorstödda rutiner. Det
förutsätts inspektionen första bestämmergången den årliganäratt man
avgiften kommer tillbakagå till de berörda tillståndsbesluten medatt
ledning sina diarier. Hur den insatsen kan tänkas bli kan intestorav

beräknas. Det möjligt det kommer föreligga bättreär att attnu
uppgifter det efter remissbehandlingen utredningens förslag.om av
Klart dock den insats här behövs långt mindreär är änatt som om
anmälan skulle ha ställts krav för dem harävenettupp som som
tillstånd för sina datasamlingar.

Utredningen har i specialmotiveringen i anslutning till Övergångsbe-
stämmelserna till den föreslagna datalagen framhållit författningatt en

inrättande personregister uppgifter förmed känsliga inte i ochom av
sig upphör gälla på grund datalagen upphör. Om däremotatt attav
inrättandet statsmaktsregistret har skett på krävs vid densätt,annatav

lagens ikraftträdande författningsreglering för behandlingenattnya en
känsliga uppgifter skall få fortsätta. Utredningen har här räknat medav
det föreligger anmälningsplikt i fallen redan vid ikraftträdan-bäggeatt

det den lagen. Utredningen för fallhar inte klart sig hur mångaav nya
frågadet här det sannolikt inte fråga tusentals fall.är ärom men om

Det å andra sidan ofta fråga och komplexa därär stora systemom en
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tillanpassning den datalagen redan vid ikraftträdande skulle ledanya
till orimliga kostnader och arbete. Utredningen utgår från att stats-

eftermakterna kommer förslag berörda myndigheter införaatt av
övergångsregler i de aktuella författningarna eller de författningarnya

övergångsreglerkan behövas. kan behövas flerapå punkter. Ensom
övergångsperiod föreslagit beträffandedet slag utredningen harav som

för tillståndde datasamlingar vilka har meddelats beslut kan säkertom
behövas fall.komma i många Det möjligt övergångstiden iäratt att

fall kan behöva längre följer de generella reglernågot göras än som av
utredningen föreslagit för de datasamlingar har tillstånd enligtsom som

nuvarande ordning.
övergångsfrâgorDe utredningen har pekat på här ledersom

sannolikt till inspektionen kommer få lägga något arbeteatt att ner mer
registreringsfrågorna under främst det första året efter ikraftträdan-på

den lagen sedan verksamheten har fått löpandedet änav nya en
bedöma hur övergângsfrågornakaraktär. Att mycket kostnadernu som

föra med sig i inte möjligt.kommer Ut-monetära äratt termer
från anslagetredningen utgår till inspektionens verksamhet kanatt

oförändrat underhållas övergångstiden, tillsynsverk-även även om
samheten under denna tid kommer fâ något mindre omfattningatt en

löpande verksamhet.underän en
Övergången till den lagen kan också kräva Datainspektionenattnya

sitt ADB-stöd. Med de regler för investering lånöver nya genomser
statsförvaltningeninförts i utgår utredningen från ochräntaattsom nu

förårliga kostnader lånet kan inom nuvarande anslag.andra rymmas
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22 Specialmotivering

Utredningens förslag till datalag avsnitt 22.4 förutsätteren ny
följdändringar i rad andra författningar. Vid översiktligen en
genomgång utredningen har gjort har det visat sig det behövssom att

mycket antal sådana ändringar.ett Utredningenstort har tidsskälav
inte haft någon möjlighet gå in i alla dessa lagar och förordningar.att

ställetI har utredningen valt lägga fram förslag till ändringaratt av
nâgra centrala författningar. Förslagen gäller, förutom regerings-
formen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets grundlagen avsnitt
22.1 3, förvaltningsprocesslagen 1971:291, sekretesslagen-
1980: 100 och arkivlagen 1990:782 avsnitt 22.5,6 och 8. Vidare
föreslås upphävande lagen 1987:1231 automatisk databe-av om
handling vid taxeringsrevision, avsnitt 22.7.m.m.

22.1 Förslaget till lag ändring i regerings-om
formen

Utredningen föreslår ändringar skall i 2 kap.att göras 3 och 20 §§
i 8 kap. §7 regeringsformen. Andringarnasamt skall enligt förslaget

träda i kraft januariden 1 1995.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.2
3 §

Anteckning medborgare i allmänt register får hansom utan
samtycke grundas enbart på hans politiska âskádning.

Varje medborgare skall i Varje medborgare skall i
den utsträckning närmare den utsträckning närmaresom som
angives i lag skyddas angives i lag skyddasmot att mot att
hans personliga integritet krän- hans personliga integritet
kes uppgifter kränkesattgenom om attgenom personupp-
honom registreras med hjälp gifter behandlas.

automatisk databehandling.av
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personuppgiftMed avses
elleruppgiftvarje ensamsom

med andratillsammans är
identifieradhånförlig till en

enskildidentijierbareller
personuppgiftSomperson.

uppgiftintedock somenanses
statistisk formipresenteras

efterendastoch en om-som
tids-ellerfattande, kostsam
kanarbetsinsatskrävande

enskilde.hänföras till den
varjebehandlingMed avses

medåtgärd vidtas person-som
automatiskuppgifter genom

behand-Meddatabehandling.
insamlingförståsling även av

ytterligarepersonuppgifter, om
medskall vidtasåtgärder upp-

automatiskgifterna genom
databehandling.

personregister-innebär bl.a.datalagtillförslagUtredningens attny
reglerarbestämmelseri ställetinnehållerLagenslopas.begreppet som

3 §§specialmotiveringen till ljfrpersonuppgifterbehandling av -
den allmännaoch 8.7 i6.6avsnittendatalagtillförslaget samt

motiveringen.
redaktionellt förändratsparagraf harförevarandestycket i attAndra

tredje styckeparagrafensterminologin. Idenmedöverensstämma nya
förslagetfinns i 2 §personuppgiftdefinitiontagits in denhar somav

behandlingdefinitiondenåterfinnsfjärde styckettill datalag. I somav
datalag.tillförslagetin i 3 §tagits

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.
20 §

i frågamedborgaresvensklikställd medi riketUtlänning här är om
opinionsbildningförsammankomstideltagatvångskydd attmot

tillhöraellermeningsyttringellerdemonstration attieller annan
meningen,§ andrasammanslutning 2trossamfund eller annan

integri-personligskydd för2.integri-personligförskydd
behandlingviddatabehand-automatiskvid tet person-avtet

stycket,andrauppgifter 3 §stycket,§ andraling 3



365SOU 1993: 10

medicinskdödsstraff, kroppsstraff ochskydd samt mottortyrmot
hindra yttranden 4 och 5 §§,syfte framtvinga ellerpåverkan i att

med anledningfrihetsberövandedomstolsprövningtill4. rätt avav
första och tredje styckena,misstanke brott 9 §ellerbrott om

retroaktiv rättsverkanbrottspáföljd ochretroaktivskydd mot annan
statlig avgift 10 §,retroaktiv skatt ellerbrott samt motav

första stycket,i vissa fall 11 §inrättande domstolskydd6. mot av
hudfärg eller etnisktgrundmissgynnande påskydd7. mot av ras,

§§,kön 15 och 16eller pâ grund avursprung
§,fackliga stridsåtgärder 17till8. rätt

förfogandesådantexpropriation ellerersättning vidtill9. rätt annat
18 §.

föreskrifter utlänning häri lag,följer särskilda ärickeOm annat av
i frågasvensk medborgarelikställd med ävenriketi om

demonstrationsfrihet,informationsfrihet, mötesfrihet,yttrandefrihet,l . religionsfrihet §,föreningsfrihet och l
första meningen,åskådning 2 §giva till kännaskydd tvång2. attmot

i 4 ochfallingrepp ikroppsligt även änskydd annatmot avsessom
liknande intrångochkroppsvisitation, husrannsakan§§, samt5 mot

meddelelse 6 §,förtroligiintrångmot
första meningen,frihetsberövande 8 §4. skydd mot

anledningfrihetsberövandedomstolsprövningtill5. rätt annanavav
tredje styckena,9 § andra ochmisstanke brottellerbrottän om

stycket,§ andradomstolsförhandling 11offentlighet vid
stycket tredje12 § andragrund åskádningingrepp påskydd7. mot av

meningen,
19 §.till sina verkoch fotograferskonstnärers rättförfattares,

stycket tillämpasföreskrifter i andrasärskildaPâ sådana som avses
femte stycket.första meningenfjärde stycketstycket,§ tredje12 samt

anslutninghar ihänvisas till vadändringfråga dennal sagtssomom
till 2 kap. 3

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 kap.
7 §

bemyndigande i lagregeringen eftereller 5 § kanhinder 3Utan av
skatt,föreskrifter änmeddelaförordning annat omomgenom

följandeföreskrifterna något ämnen:avser av
eller hälsa,för personlig säkerhetskydd liv,

vistelse i riket,2. utlännings
tillgångar,eller andrautförselin- eller pengar avav varor, av

näringsverksamhet,kreditgivning,kommunikationer,tillverkning,
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ransonering eller utformning byggnader, anläggningar och be-av
byggelsemiljö,
4. jakt, fiske, djurskydd eller och miljövård,natur-
5. trafik eller ordningen på allmän plats,
6. undervisning och utbildning,

förbud7. röja sådant någon haratt erfarit i allmän tjänst ellersom
under utövande tjänsteplikt,av

skydd för personlig integri-
vid behandlingtet av person-

uppgifien
Bemyndigande förstai stycket medför meddelarättsom avses att

föreskrifter rättsverkan brott böter.än Riksdagen kan iom annan av
lag, innehåller bemyndigande med stöd första stycket,som av
föreskriva även rättsverkan böter förän överträdelseannan av
föreskrift regeringen meddelar med stöd bemyndigandet.som av

Utredningens förslag till datalag förutsätter möjlighet till regelut-ny en
fyllnad på lägre konstitutionell nivä. I 36 § förslaget till datalag
bemyndigas regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Datainspektionen i vissa fall meddela föreskrifteratt närmare om
tillämpningen olika paragrafer i lagen. Ett sådant bemyndigande kanav
inte in i datalagen tillägg i förevarandetas paragraf.utan ett

Bakgrunden till den här föreslagna ändringen har behandlats i avsnitt
i14 den allmänna motiveringen.

22.2 Förslaget till lag ändring i tryckfrihets-om

förordningen

Utredningen föreslår ändringar skall i 2 kap.göras 3 ochatt 11 §§
tryckfrihetsförordningen. Andringarna skall enligt förslaget träda i
kraft den januaril 1995.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §

Med handling förstås framställning i skrift eller bild upptagningsamt
kan läsas, avlyssnas eller på uppfattassätt endast medsom annat

tekniskt hjälpmedel. Handling allmän,är den förvaras hosom
myndighet och enligt 6 eller 7 § är inkommen till elleratt anse som
upprättad hos myndighet.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Upptagning i Upptagning isom avses som avses
första stycket förvarad första stycket förvaradanses anses
hos myndighet, hos myndighet,upptag-om upptag-om
ningen tillgängligär för ningen tillgänglig förärmyn- myn-
digheten med tekniskt hjälpme- digheten med tekniskt hjälpme-
del myndigheten själv del myndigheten självsom som
utnyttjar för överföring i sådan utnyttjar för överföring i sådan
form den kan läsas, form den kan läsas,att attav- av-
lyssnas eller på lyssnassätt eller pâannat sättannat
uppfattas. Detta gäller dock uppfattas. Detta gäller dock
upptagning ingår i upptagning för automatisksom person-
register, myndigheten databehandling innehållerom som
enligt lag eller förordning eller personuppgifter, myndig-om
särskilt beslut, grundar sig heten enligt lag eller förord-som

lag, saknarpä befogenhet ning eller särskilt beslut,att som
överföringen.göra Med grundar sig pâ lag, saknarper-

sonregister förstås register, befogenhet överföring-göraatt
förteckning eller andra anteck- en.
ningar innehålla uppgiftsom

enskild ochsom avser person
kan hänföras till denne.som

Med personuppgift avses
varje uppgift ellersom ensam
tillsammans med andra är
hänförlig till identifieraden
eller identifierbar enskild

Som personuppgiftperson.
dock inte uppgiftanses en som

i statistisk formpresenteras
och endast eftersom en om-
fattande, kostsam eller tids-
krävande arbetsinsats kan
hänföras till den enskilde.

Andra stycket i paragrafen har ändrats redaktionellt för stämmaatt
med denöverens terminologi finns i utredningens förslag tillsom ny

datalag. Förslaget till datalag innebär det tidigare personregister-att
begreppet slopas. Lagen reglerar i stället behandling av personupp-
gifter jfr avsnitt 6.6 och 8.7 i den allmänna motiveringen.

tredjeI stycket har tagits in den definition personuppgiftav som
finns i 2§ förslaget till datalag. Jfr specialmotiveringen till den
paragrafen.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2kap.
§ll

handlingallmänSom anses
har inlämnats tillsådan handlingellertelegrambrev, somannan

befordran meddelande,endast förmyndighethoseller upprättats av
till ellerhar inlämnatshandlingmeddelande eller2. somannan

periodisk skriftoffentliggörande iförmyndighet endasthosupprättats
myndigheten,utgives genomsom

handlingellerbildupptagningskrift, ljud- ellertryckt somannan
arkivtillförts allmäntfrån enskild harellerbibliotekingår i som

studieändamålforsknings- ochoch vård ellerför förvaringuteslutande
eljest ha överlämnatseller upptagningarskrifterprivata brev,eller som

angivits,för ändamåluteslutandemyndighettill som nu
upptagningenihandlinginnehållet iupptagning4. omavsessomav

skullehandlingenursprungligadär denmyndighethosförvaras vara
allmän.att somanse

föreskrivs i förstaDetföreskrivs i förstaDet somsom
handlingstycket 3handling3stycket somomsomom

intebibliotek tillämpasingår iintebibliotek tillämpasiingår
automatiskförupptagningautomatisk påförupptagning
myndighetdatabehandlingsådant regis-databehandling i som

enligt avtaltillgång tillhartillgångmyndighet harter som
myndighet.medmedavtaltill enligt annanannan

myndighet.

registerbegreppetinnebärdatalagförslag tillUtredningens attny
redaktionelltstycke har ändratsparagrafs andraFörevarandeslopas.

till datalag.förslagetterminologin imedför överensstämma nyatt
i kravetgrundendenpåregister har utgåtttill ävenHänvisningen att

återkopplingen tillautomatisk finnsskalldatabehandlingenatt vara
uppgifterna.och struktur påuppbyggnadlogiskviss aven

yttrandefri-iändringtill lagFörslaget22.3 om

hetsgrundlagen

yttrandefri-§kapskall i 1ändring görasförslårUtredningen att en
Ändringen kraft denträda i 1förslagetenligtskallhetsgrundlagen.

1995.januari
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.l
9 §

grundlags föreskrifter grundlags föreskrifterDenna Denna
radioprogram tillämpas radioprogram tillämpasomom

också redaktion för också redaktion förnär nären en en en
periodisk skrift eller för tryckt periodisk skrift eller förtryckt

radioprogram, företag för radioprogram, företag förett ett
filmer framställning filmer ellerframställning ellerav av

ljudupptagningar eller ljudupptagningar elleren enny- ny-
hjälphetsbyrå med hjälp elektro- hetsbyrâ med elektro-av av

magnetiska på begäran magnetiska vågor på begäranvågor
tillhandahåller allmänheten tillhandahåller allmänheten

direktupplysningarupplysningar direkt upptag-ett urur
ningar för automatisk databe-register med upptagningar för
handling. Det gäller dock inteautomatisk databehandling. Det

den mottagande kan ändragäller dock inte den motta-om om
ändra innehållet i innehållet i upptagningen.gande kan

registret.

registerbegreppetUtredningens förslag till datalag innebär attny
förFörevarande paragraf har ändrats redaktionelltslopas. stämmaatt

tillmed terminologin i förslaget till datalag. Hänvisningenöverens ny
i databehand-register har utgått på den grunden kravet påäven att att

automatisk finns återkopplingen till viss logisklingen skall vara en
uppbyggnad och struktur uppgifterna.av

till22.4 Förslaget datalag

betänkandet föreslås datalag. Lagen innefattar i åtskilligal en ny
reglering jämför med denväsentliga hänseenden en ny om man nu

lagförslaget förhåller sig till förslaget till EG-gällande datalagen. Hur
behandlats i och i övrigt i berörda avsnitt i dendirektiv har avsnitt 5

allmänna motiveringen och specialmotiveringen.
föreslagna först vissa inledande bestämmelserDen lagen ltar upp -

tillämpningsområde och8 §§. Dessa bestämmelser lagensanger
definitioner personuppgift, behandlinginnehåller också begreppenav

persondataansvarig.och
materiellaBestämmelserna i 9 21 §§ innehåller de allmänna-

reglerna för behandling personuppgifter. Där reglerasav
till ändamålanknytning ett-
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god datased-
förutsättningar för behandling personuppgifterav-
vilka personuppgifter får behandlassom-
insamling personuppgifter från den enskildeav-
säkerhet och gallring samt-
känsliga personuppgifter.-
Därefter innehåller lagen avsnitt den persondataansvarigesett om

skyldigheter i fråga insyn, rättelse 22 29 §§om samtm.m. -
särskilda bestämmelser behandling känsliga personuppgifter förom av
forsknings- eller statistikändamål anställningsändamål 30resp -
35 §§-

Efter några bestämmelser bemyndigande för regeringensom avser
eller Datainspektionen meddela föreskrifter skyldighet för denatt samt
persondataansvarige anmälan tillgöra Datainspektionen be-att om
handling personuppgifter 36 38 §§ följer avsnitt reglerarav ett som-
inspektionens tillsyn 39 44 §§. Lagen avslutas med antal övrigaett-
bestämmelser 45 51 §§. Där finns bl.a. föreskrifter straff,om-
skadestånd, förverkande och vite.

I 14 § i den gällande datalagen finns bestämmelse skyldigheten om
för myndigheter överföra ADB-upptagningar till läsbar form.att
Regeln gäller bara upptagningar används i mål eller ärende.ett ettsom
Bestämmelsen får höra hemma i sekretesslagen, i det avsnittanses mer
i kap.15 sekretesslagen särskilda bestämmelsertarsom upp om
upptagningar för automatisk databehandling. Bestämmelsen i 14 § i
den nuvarande datalagen har därför förts till sekretesslagen.över

Lagförslaget innehåller inte någon reglering det statligaav person-
och adressregistret SPAR. Aviseringsutredningen FI 1992: 12 skall
enligt sina direktiv Dir. 1992:52 SPARöverväga skall behållasom
i framtiden. Utredningen måste därvid bedöma vilka effekter ettsom
avskaffande SPAR får på efterfrågan bl.a. enligt offentlig-uttagav av
hetsprincipen från andra datasamlingar i vad mån avskaffandesamt ett
leder till uppkomsten datasamlingar.av nya

Inledande bestämmelser

1 § Syftet med denna lag är skydda den enskildeatt hansmot att
personliga integritet kränks personuppgifter behand-attgenom
las.

I denna inledande paragraf målsättningen med lagen; utgöraattanges
skydd för den enskilde sådant intrång i hans personliga integri-ett mot

kan ske behandling personuppgifter.tet som genom av
Syftet med den gällande datalagen har varit skydda den enskildeatt

sådant otillbörligt intrång i den personliga integritetenmot kan blisom
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följden dataregistrering personuppgifter jfr 3 § i den gällandeav av
lagen och 1973:33 90.prop. s.

I 2 kap 3 § andra stycket regeringsformen RF medborgarna ettges
grundlagsskydd för den personliga integriteten vid automatisk data-
behandling. Enligt stadgandet, tillkom lagändring årsom genom en
1988, skall varje medborgare i den utsträckning närmare isom anges
lag skyddas hans personliga integritet kränksmot att attgenom
uppgifter honom registreras med hjälp automatisk databehand-om av
ling. Utländsk medborgare enligt 2 kapär 20 § 2 likställd med svensk
medborgare i fråga skyddet för personlig integritet vid automatiskom
databehandling. Genom tillägget i 2 kap 3 § andra stycket har
integritetsskyddet på dataområdet givits fastare förankring i RF änen
vad följer målsättningsstadgandet i kap 21 Grundlagsbe-som av
stämmelsen i 2 kap 3 § andra stycket har ändrats redaktionellt för att

med denstämma överens terminologin behandlingnya om av person-
uppgifter avsnittse 22.1.

Vid utformningen den grundläggande dataskyddsbestämmelsenav
i diskuteradesRF möjligheterna direkt i grundlagen visstatt ettange
mått integritetsskydd inte fick underskridas. Det ansågs emel-av som
lertid inte möjligt staka någon sådan för dataskyddet.gränsatt Enut
avgörande anledning det inte bedömdes möjligt denatt attvar som ge
personliga integriteten definitionnärmare rättsligt begrepp.en som
Den personliga integriteten uppfattades inte något statiskt utansom
begreppet kunde ha olika innebörd vid skilda tidpunkter och förhållan-
den. Detsamma menade gällde för det otillbörlighetsrekvisitman som
användes i datalagen. Vaga begrepp denna ansågs mindretypav passa
väl in i fri- och rättighetskatalog i RF prop. 1987/88:57 ll.en s.

Genom bestämmelsen i RF slås fast det skall finnas datalag-att en
stiftning till skydd för den personliga integriteten, den närmareattmen
omfattningen skyddet får regleras i vanlig lag. Grundlagsregelnav
ansågs få rättslig betydelse lagstiftaren åläggs aktivatt attgenom vara

stifta och vidmakthålla datalagstiftning. Grundlagsregelnattgenom en
hindrar inte regeringen, andra myndigheter och kommuneratt
meddelar dataskyddsbestämmelser.

Europarádskønventionens syfte och ändamål i konventionensanges
artikel l säkerställa respekten för grundläggande fri- ochattvara
rättigheter, särskilt till personlig integriteträtten i samband med auto-
matisk databehandling personuppgifter.av

förslagetI till EG-direktiv i artikel l.l medlemsstaternaattanges
skall, i överensstämmelse med direktivet, skydda fysiska fri-personers
och rättigheter, särskilt till personligrätten integritet, i samband med
behandlingen personuppgifter. Medlemsstaterna får enligt artikelav
1.2 varken begränsa förbjudaeller friadet flödet personuppgifterav
mellan medlemsstater med hänvisning till skyddet för enskildas
integritet enligt artikel Enligtl.l. kommentaren syftetär med
direktivet sörja för harmonisering den nationellaatt, attgenom en av
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fria flödet personuppgifter mellanlagstiftningen, säkerställa det av
Direktivet försöker således sammanjämka den inremedlemsstaterna. att

fritt informationsflöde med kravetmarknadens behov påettav
dataskydd.

för svårigheterUtredningen har i avsnitt 8 redogjort de som
gäller definiera det allmänna begreppet otill-föreligger detnär att

personlig integritet. Utredningen har där dragitbörligt intrång i
integritets-det inte lämpligt för framtiden byggaslutsatsen är attatt en

otillbörligt intrång i personliglagstiftning på så begreppett vagt som
förhållandevisintegritet. stället har utredningen valtI att genom en

avvägningen mellanreglering lagen försöka hurfyllig i att ange
och andra motståendeför enskildes personliga integritetskyddet den

vilkenAvsikten varit direkt i lagenskall harintressen göras. att ange
skalltillåten och definiera vilka intressenbehandling vägaär somsom
stridutför behandling ii olika situationer. Den mottyngst som en

för personliga in-datalagen har kränkt det skydd denregleringen i
tillförsäkrad.den enskilde lagen skalltegriteten genom varasom

paragraf ocksåframgått det föregående i förevarandeSom av anges
alltså behandlingtillämpningsområde. Lagen reglerarlagens av

personregisternuvarande begreppetpersonuppgifter. Skälen till detatt
personuppgift utvecklats i avsnittoch med harhar utmönstrats ersatts

definitionen i §personuppgift finns definierat i 2 Av 36. Begreppet
Vissaåsyftas varje databehandling.följer med behandling typatt av

databehandling faller dock utanför lagensharmlösa typermera av
i 6 § och 5tillämpningsområde grund bestämmelserna 4 samtav

7
endastutredningens lagförslagLiksom den gällande datalagen tar

Juridiska faller heltskyddet för fysiskasikte på personer. personer
i vissamöjligt juridiskautanför regleringen. Det är ävenatt personer

skydd automatisk databe-fall skulle kunna ha behov motettanses av
sådant skydd börframstår dock tveksamthandling. Det ettomsom

den personliga in-främsta syfteregleras i lag är värnaatt omen vars
direktiv. Kommit-ligger också utanför utredningenstegriteten. Frågan

1989:03 harskadeståndsansvar Jutén för det allmännasöversyn av
allmännasinföra generell reglering detbl.a. övervägt att ansvaren av

från kommitténdatafel. Enligt vad under hand inhämtatsför ansersom
införaför inte finns skälemellertid kommittén det närvarande attatt

förskadeståndsansvarreglering det allmännasspeciellnågon av
gäller be-särskilda ersättningsregler redandatafel, deutöver som

datasamlingar.skador till följd tekniska fel i vissaträffande av

till-personuppgift uppgift ellervarje2 § Med ensamsomavses
identifierad ellerandra hänförlig tillmed är ensammans

identifierbar enskild person.
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uppgiftdock intepersonuppgiftSom en som pre-anses
efter omfattande,statistisk form och endastisenteras ensom

hänföras till dentidskrävande arbetsinsats kanellerkostsam
enskilde.

användsgrundläggande begreppdefinieras deparagrafenI ett somav
i lagförslaget.

personuppgift "upplysningdefinierasgällande datalagendenI som
bestämningenredogörelse förperson" §. Enenskild 1 avavsersom

i denfinns i avsnitt 6.1enligt gällande lagpersonuppgiftbegreppet
motiveringen.allmänna

Europarádskonventionensredogörelse förfinnsavsnitt 6.2I en
innehållerpersonuppgift. Avsnitt 6.3begreppetdefinition enav

förslaget tillpersonuppgift finns idefinitionbeskrivning den somavav
EG-direktiv.

beteckningeller varjeavidentijieringMed att annan somnamnavses
Avidentifieringenavlägsnas. ärtill den enskildehänförligdirektär

gallring.formsåledes en av
s.k. bak-fallmöjligt i vissadetTeoretiskt kan att genomvara

identifieraavidentifiering,efter företagenvägsidentifikation, även en
uppgiftervissaexempelvisskeDetta kanviss att avgenomperson.en

kändaoch årsinkomstförsamling ärålder, kön,såsomoffentlig natur,
eller andraidentifieringen möjligsammanställningefter göroch atten

angivenellerringa storlekutvaldkarakteristika såsom engruppsen
enskildvissuppgifterna knyts tillmöjliggörhändelsesäregen att en

datalagen åritillståndssystemetmed införandetsambandI avperson.
ochidentifikationsmöjligheter heltdär allaregister,ansågs också1973

tillstånd,utanför påfalla kravet äveneliminerats, börahållet om man
med hjälpvissidentifieraskulle kunnatillfällighet personenrenav en

Datainspek-1973:33 118.registrerade uppgifter seandra s.prop.av
bakvägsidentifikation intekravpraxis ställt högai sintionen har att

föreligga.skallavidentiñeringförmöjligskall att ansesvara
begreppetdefinitionenföreslagnautredningenDen personupp-avav

regleringen. Iinternationellatill denanpassningbättregift innebär en
någotdefinitionengällande kan sägastillförhållande rätt meravara

allanämligenkommerdefinitionenföreslagnaMed denvidsträckt.
individtillhärledaindirekt gårdirekt eller attuppgifter att ensom

hurpersonuppgift,begreppetfalla under storaoavsett resurser som
dock undantagetJämförtill enskild.uppgifternaknytaförkrävs att en

skulleandra stycke. Detparagrafensform iuppgifter i statistiskför
mycketinteuppgifterhävdas storamöjligen kunna utanatt som

hotnågotinteenskild normalt utgörtillhärledaskan settenresurser
omfattasintede därmedochintegritetenpersonligaden att avmot

täckerdefinitionemellertidUtredningensyfte.lagens att somenanser
uppgifter tillhänföratekniskt möjligtdetde fall dåalla är att en

definitionsådan stämmerför enskilda. Enskyddetindivid det bästager
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också överens med vad gäller enligt förslaget till EG-direktiv.som
Med utredningens förslag måste sålunda bakvägsidentifikation vara
utesluten för avidentifiering skallatt föreligga.anses

Definitionen avseddär täcka alla upplysningaratt direkt ellersom
indirekt kan härledas till enskild Liksom enligt gällande lagen person.
faller juridiska utanför begreppet.personer

Som personuppgift räknas i första hand sådana upplysningar som
identitetsnummer, födelsedatum, utbildning,avser namn, familjeför-

hållanden och anställning. Också uppgifter mindre personligav natur
kan räknas personuppgifter. Som personuppgift börsom exempelvis
räknas uppgifter ekonomi, innehav fastigheter ellerom en persons av
fordon.

Även bilder räknas personuppgifter under förutsättning detsom att
möjligtär identifiera den avbildadeatt Likaså röstupptag-personen.

ningar, fingeravtryck, genetiska uppgifter och olika uppgifter kansom
hänföras till utseende.en persons

Frågan den föreslagna datalagens tillämpning bilderpáom harm.m.
diskuterats i avsnitt 19.4.

En uppgift möjlig härleda till vissattanses ävenen person om
identitetsuppgiften utformadär på sådant densätt kan tolkasett att
endast den invigde. Kryptering medför således inteav uppgifteratt
upphör personuppgifter. Frågoratt rörande kryptering behandlasvara

inärmare anslutning till 17 och 27 §§. Statistiska uppgifter kan räknas
personuppgifter det beteckningar ellersom liknandeom ärgenom

möjligt âterknyta uppgifterna till viss individ.att en
Paragrafens andra stycke innehåller undantag från huvudregelnett
alla uppgifter kan härledasatt till individ skallsom en anses som

personuppgifter. Utanför begreppet personuppgift faller således upp-
gifter i statistisk form ochpresenteras i och försom sig kansom
härledas till enskild, där detta inte möjligtären men utan en om-
fattande, kostsam eller tidskrävande arbetsinsats. Undantaget har
tillkommit för underlätta redovisningen olikaatt resultat inomav
forskning och statistik. I de fall då det krävs betydande insatser för att
anknyta uppgifter till enskild har utredningen forskningensen ansett att
intressen får väga detän eventuella hottyngre den personligamot
integriteten uppgiftshanteringen kan medföra. Med omfattande,som
kostsam eller tidskrävande arbetsinsats arbetsinsatsen såärattavses

det i praktiken knappast blirstor aktuelltatt hänföra uppgifterna tillatt
viss Särskilda bestämmelser för forskning ochen person. statistik finns

för övrigt i 30 och 31 §§.
Utredningens definition begreppet personuppgift och undantagetav

för vissa uppgifter i statistisk form torde stämma överens med förslaget
till EG-direktiv.
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behandling åtgärd3 § Med varje vidtas medavses som personupp-
gifter automatisk databehandling.genom

förståsMed behandling insamlingäven personuppgifter,av
åtgärderytterligare skall vidtas med uppgifternaom genom

automatisk databehandling.

definierasförevarande bestämmelse begreppet behandling.l Med
behandling i lagförslaget alla sådana åtgärderavses som genom

databehandling utförs personuppgifter.automatisk med Begreppet
personuppgift har definierats i 2 § i lagförslaget. Enligt bestämmelsens
andra stycke betraktas insamling uppgifter behandling,även av som

förutsättning avsikten uppgifterna föremålunder skall bli föräratt att
automatisk databehandling.

Enligt den gällande datalagen definieras personregisterett som
förteckning eller andra anteckningar försregister, med hjälpsom av

automatisk databehandling och innehåller personuppgift kansom som
hänföras till den med uppgiften.som avses

6.1 i den allmänna motiveringen innehåller beskrivningAvsnitt en
den gällande datalagens grundbegrepp. Europarádskonventionensav

finns beskrivna i avsnitt 6.2. definition be-grundbegrepp Den av
behandling processing finns i förslaget till EG-direktivgreppet som

redovisas i avsnitt 6.3.
beträffande registerbegreppet,Utredningens överväganden ADB

avsnitthar redovisats im.m.
framgått redovisningen under avsnittUtredningen har, som av

automatisk databehandling inte kan ellerfunnit begreppet närmareatt
definieras i lagen. Med den datortekniska utveckling pågårbör som

teknisk definition detta slag ganska snabbt kunnaskulle göraen av
inaktuell. definition det fråganlagen Någon måsteän attannan vara

bearbetning uppgifter därför inte.automatisk av gesom en
Definitionen behandling avsedd täcka alla formerär att auto-avav

exempel sådana åtgärder kanmatisk behandling. Som nämnas
uppgifter, bearbetning, ändring,inmatning ordnande, lagring, åter-av

sökning, användning, röjande, innehållande, utplånande ellervinning,
ordbehandling sökning omfattas sålundaförstörande. Vanlig och enbart

i denna paragraf. Vissa harmlösadefinitionen typer avmeraav
faller dock utanför tillämpningsområde på grunddatabehandling lagens

reglerna i 6 § 4 och 5 7samtav
utredningen lagenredovisats i avsnitt 5.2 harAv skäl ansett attsom

Uppgifteromfatta manuellt förda personuppgifter.börinte även som
faller utanför lagens tillämp-manuellt därför generellthanteras sett

manuella personuppgifterningsområde. vissa fall kan dockI även
paragrafs styckereglering. Förevarande andraomfattas lagens angerav

personuppgifter,innefattar insamlingbehandlingbegreppet ävenatt av
uppgifterna bli föremål för automatiskavsikten skallär attom

Även under lagendatabehandling. insamlingen faller således in även
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den inte sker med hjälp automatisk databehandling. I 4 §om av tas
fallnâgra manuell dokumentation omfattas lagens regle-upp av som av

ring.
Utredningens definition begreppet behandling avviker från denav

definition behandling processing finns i förslaget till EG-av som
direktiv den inte omfattar fördamanuellt uppgifter.attgenom

4 § Lagen är även tillämplig på dokumentation bearbetningarav
logg, sökord och index inte utgör personuppgifter ellersom

inte behandlas hänför sig till personuppgiftersom men som
föremålär för behandling.som

Bestämmelserna i förevarande paragraf har behandlats i avsnitt 6 i den
allmänna motiveringen. Genom bestämmelsen kommer lagen att
omfatta vissa uppgifteräven med de definitioner i 2 ochsom, som ges
3 §§, skulle falla utanför lagens tillämpningsområde.annars

En logg innehåller dokumentation de automatiska bearbetningarav
utförts. Den har betydelse vid kontroll efterlevnadenstorsom av av

föreskrifter säkerhet. En logg består oftast personuppgifter ochom av
förs i regel med hjälp automatisk databehandling.av

Sökord eller index består också ofta personuppgifter. De kanav
föras med hjälp automatisk databehandling eller manuellt.av

Oavsett logg, sökord eller index bestårett ettom en av personupp-
gifter eller inte och de förs manuellt eller med hjälpoavsett om av
automatisk databehandling, kommer de förevarande bestämmel-genom

omfattas lagen. En förutsättning dock det finnsatt är attse av ett
samband med personuppgifter föremål för behandlingär på detsom

loggen, sökordet eller indexetsättet hänför sig till de personuppgif-att
behandlas.ter som

Utredningen det nödvändigt de uppgifter reglerasattser som som
i förevarande paragraf omfattas lagen, eftersom de sin starkaav genom
anknytning till behandlingen personuppgifter viktig faktorutgörav en
vid regleringen integritetsskyddet i samband med automatisk databe-av
handling.

§5 Ansvarig för behandling personuppgifter persondataansva-av
rig är den bestämmer ändamålet med behandlingen, vilkasom
personuppgifter skall behandlas och hur de skall behand-som
las.

Persondataansvaret har behandlats i avsnitt i den12 allmänna motive-
ringen.
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Persondataansvaret kan inte delegeras åvilar alltid denutan
myndighet eller det privaträttsliga subjekt bestämmer översom
ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter skallsom
behandlas hur behandlas.och de skall Detta innebär det straffrättsli-att

för brott datalagens bestämmelser i princip ligger påansvaret motga
den eller de för myndighetens eller detpersoner som ansvarar
privaträttsliga subjektets verksamhet. För kommunala nämnder gäller

det straffrättsliga i princip ligger på nämndens ordförandeatt ansvaret
dess ledamöter. Om beslutanderättenoch delegeras kan detta innebära

det straffrättsliga flyttas. frågorDessa har berörts i avsnittatt ansvaret
19.1 i den allmänna12 och motiveringen.
organisatoriska förändringarVid kan det ofta bli aktuellt med

överföringar persondataansvaret. Eftersom anmälan knuten tillärav en
viss myndighet eller juridisk eller fysisk måste denen person nye

persondataansvarige, behandlingen jfranmälningspliktig 37 §,ärom
anmälan till Datainspektionen. Behandlingen degöra en ny av

överlämnade personuppgifterna får inte påbörjas förrän anmälan
till Datainspektionen.kommit in
persondataansvarig med sinOm upphör verksamhet skallen upp-

gifterna i princip gallras. Beträffande personuppgifter utgörsom
vid förallmän handling gäller dock sidan skyddet den personli-att, av

integriteten, de intressen i 3 § arkivlagen skall beaktas.ga som anges
Även personuppgifter inte allmän handling får i vissutgörsom

bevaras. gallring särskilt underutsträckning Frågor har behandlatsom
lagförslaget finnsavsnitt 15 i den allmänna motiveringen. I 19 § i

regler gallring.om
fall personuppgifter lämnas till arkivmyndighet förI de över en

lagring blir arkivmyndigheten persondataansvarig för de överlämnade
uppgifterna. Uppgifterna hos arkivmyndigheten kommer lagras föratt

tillgodose de syften i tredje stycket arkivlagen såvitt3 §att som anges
gäller personuppgifter allmänna handlingar och i övrigt förutgörsom

användas för de syften i l9§ tredje stycket i lag-att som anges
förslaget. de uppgifter tagits för lagring hos arkiv-För emotsom
myndigheten gäller inte alla datalagens bestämmelser. Vilka be-

inte gäller framgår 8 i lagförslaget.stämmelser §som av
Vid har Datainspektionens praxis varit tillåta konkurs-konkurser att

ansöka tillstånd ellerförvaltaren görautan att nyttatt, en nyom
föra konkursboetsanmälan för licens, under övergångsperioden

register dock tillstånds-register. Vid försäljning konkursboets harav
tillständspliktigt.uppkomma registret varitplikt ansetts om

förslag medför förändringUtredningens person-en av synen
intevid konkurser. Efter konkursbeslutet får gäldenärendataansvaret

§ konkursla-råda egendom hör till konkursboet 3 kap. 1över som
möjlighet be-följer gäldenären inte längre hargen. Därav attatt

personuppgifterändamålet med behandlingen deöverstämma somav
drivafinns i företaget/konkursboet. Om konkursförvaltaren väljer att
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konkursföretag vidare under tid, det troligt den behandlingärett atten
personuppgifter utförs i verksamheten sker för ändamålav som samma

tidigare bestämts. De uppgifter enligt konkurslagen åliggersom som
konkursförvaltaren kan dock medföra personuppgifterna behandlasatt

för andra ändamål. kanDe exempelvis behandlas föräven att
förvaltaren skall kunna det föreligger misstanke borge-utröna om om
närsbrott. Oavsett personuppgifter i konkursbo behandlas förettom

ändamål före konkursbeslutet föreller ändamål blirett nyttsomsamma
emellertid, med utredningens konkursförvaltarensynsätt, att anse som

förpersondataansvarig den behandling personuppgifter sker iav som
konkursboet. följerDetta gäldenären inte längre har någon rättattav

bestämma behandlingen. stället det förvaltarenöver I haräratt som
möjlighet bestämma ändamålet med behandlingen,över vilkaatt
personuppgifter skall behandlas och hur de skall behandlas.som

Vissa komplikationer kan uppkomma dataservicebyrå försättsnär en
i konkurs. Om servicebyrå vid konkursbeslutet har antaletten
personuppgifter de behandlar för räkning det viktigtär attsom annans
tillse uppgifterna inte sprids på otillåtet ocksåDetsätt. äratt ett
angeläget servicebyråer för räkning behandlaratt som annans person-
uppgifter har sådan krävs för det, i exempelvisattprogramvara som

konkurssituation, återföraskall möjligt kundernasatten vara person-
uppgifter.

utredningens förslag förhållerHur sig till förslaget till EG-direktiv
i allmännahar berörts den motiveringen avsnitt 12.

6 § Denna lag gäller inte vid behandling personuppgifterav om
ändamålet med behandlingen behandlingenär elleratt upp-
gifterna skall

utgöra direkt tekniskt hjälpmedel för framställningett av
tryckta skrifter eller yttranden i yttrandefrihets-som avses
grundlagen,

2. förteckning demutgöra över har lämnat med-en som
delande enligt I kap. 1 § tryckfrihetsförordningen kap.eller 1
2 yttrandefrihetsgrundlagen,§

utgöra arkiv för material har varit publicerat i perio-som
skriftdisk eller har förekommit i i ljudradio ellersom program

television,
ingå sådanai uppgiftssamlingar lagrade uppslags-som

verk, ordböcker eller liknande referensmaterial, eller
ingå i löpande text.

paragraf under fem olika punkter olika slags be-I denna tas upp
personuppgifter omfattas reglering.handling inte datalagensav som av
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Punkt 1

Undantaget i denna punkt behandling sådana personuppgifteravser av
utredningen har kallat för produktionsregister. Utmärkande försom

dessa datasamlingar de står iär direkt tekniskt samband medatt ett
själva framställningen, sig det sig framställningrör i formvare om en

tryckt skrift eller yttrande i yttrandefrihetsgrund-ettav en som avses
lagen YGL.

Som utredningen harnärmare utvecklat i avsnitt 7.3 utnyttjas ADB-
tekniken i dag i utsträckning vid framställning yttranden.stor av
Tidningar framställs ofta artiklar förs tillöverattgenom m.m. en
stordator med hjälp materialet redigeras och ADB-teknikensättes.vars
utnyttjas också inom Sveriges Radio-koncernen vid sammanställningen

olika Det nyhetsmaterial, för exempel, för-att taav program. ett som
medlas ofta lagrat pâ ADB-medium.är Vidare används ADB-tekniken
i allt utsträckning förstörre framställningen böcker. Enligtav
utredningens slutsats kan datalagens regelsystem upphov tillge
konflikter med föreskrifterna förbud och andramotom censur
hindrande ätgärderi kapl 2 §tryckfrihetsförordningen TF och l kap
3 § YGL vad gäller produktionsregistren. Framför allt det Datain-är
spektionens tillsynsverksamhet kan leda till normkonflikter. Mensom

mindre ingripandeäven bestämmelse i datalagen kan upphov tillen ge
konflikter Datainspektionen, bestämmelsen inte efterlevs,attgenom om
i princip måste uppställa sådana villkor för den persondataansvarige att
efterkomma bestämmelsen kan leda till förbud. Det ärytterst ettsom
med hänsyn till det sagda produktionsregistren uttryckligen heltnu som
har undantagits från datalagens tillämpningsområde.

flestaDe produktionsregister borde normalt ganska kortlivade.vara
Inte sällan gallras de efter produktionen. Om de bevaras, förlorar de
normalt karaktären produktionsregister. I fallsä blir datalagenav
tillämplig, inte något undantag enligt denna paragraf kan bliannatom
tillämplig jfr punkt 3.

Har bok producerats med hjälp ADB-teknik, ocht.ex. en av sparas
ADB-upptagningen för användas för produktionen upplaga,nästaatt av

det emellertid rimligtär ADB-upptagningen behåller sinatt attanse
Ändamåletkaraktär produktionsregister. med behandlingenav av per-

sonuppgifterna i detta fallär endast produktion. I exempelett som
det nämnda kan naturligtvis produktionsregister existera underettnu

längre tid.en
Undantaget i denna punkt överensstämmer inte helt, harsom

redovisats i den allmänna motiveringen, förslagetmed till EG-direktiv.
EG-direktivet begränsat tillär audiovisuella medias ochpressens,

journalistiskajournalisternas verksamhet. Direktivet medger således
inte undantag för exempelvis förlagsverksamhet.

En produktionsregister datasamlingar används förärtyp av attsom
framställa olika slags spärrlistor. Inom vissa branscher har det blivit
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i form spårrlistor. Ensprida information kundervanligt att om av
ha misskött sig iförteckningspärrlista överär som ansespersoneren

uthyrare eller kreditgivare.mellanhavande medsitt en
ellerbranschorganisationi allmänhetSpärrlistor ettut av enges

företagvanligtvisspärrlistorsärskilt företag. Prenumeranter är som
från sinauppgifter till utgivareninnehållet lämnabidrar till attgenom

kundregister.
träffa medföretagen för avtalspärrlistorSyftet med är attatt varna

listan.finns omnämnda idem som
bedömningentill ledning förUppgifter lämnas av en annansom

ekonomisktövrigt ivederhäftighet ikreditvärdighet ellerpersons
innebär kreditupplysning.hänseende

kreditupplysningslagenKreditupplysningsverksamheten reglerad iär
efterbedrivas endastverksamhet får i principSådan1973:1173.

straffsanktioneradeDatainspektionen. innehållerLagentillstånd av
politisk eller religiösuppgifter, bl.a.vissa slagförbud mot upp-omav

brottspäföljderstraff och andrahudfärg ochfattning, eller omras
uppgifterinte heller innehållaPersonupplysning får6 §. om

rättsliga åtgärderinte har lett tillbetalningsförsummelser samt omsom
8 §§.tillbaka i tiden 7 ochligger årförhållanden än tresom mer

följdför skada, tillersättningsskyldighetstadgar vidareLagen avsom
otillbörligt intrångtillfogaskreditupplysningsverksamhet någon genom

uppgift lämnaseller oriktigpersonliga integriteti hans att omgenom
verksamhetenskyldighet för den bedriver rättahonom, attsamt som

uppgifter och 12 §§.missvisande 21oriktiga eller
dockvanligaste lärframställas pâ olika Detspärrlista kan sätt.En

skrift. för-tryckt Frågandenfortfarande att ut omges som envara
tryckt skrift medkreditupplysning imellan TF ochhållandet togs

kreditupplysnings-förestående lagstiftningenanledning den omav
förslag1973:123 medi regeringens propositionverksamhet redanupp

ledde till vissatryckfrihetsförordningen. Propositionenitill ändring
det gällandei infördes bl.a.TF det TFändringar att nugenomav

får med-hinder TFinnebär bestämmelserstadgandet utanatt avsom
yrkesmässigoffentliggörande iförbuddelas i lag dels motom

kreditupplysning, innebärkreditupplysningsverksamhet somav
innehållerintegritet ellerenskilds personligaintrång iotillbörligt som

ersättningsskyldighet förmissvisande uppgift, delsoriktig eller om
eller miss-oriktigoffentliggörande och dels rättelsesådant om av

uppgift kap. 9 § TF.visande l
proposition förslagregeringensdärefter igen iFrågan togs omupp

kreditupplys-Förslaget till1973: 155.kreditupplysningslag prop.till
framhöll före-Bl.a.avseenden till TF.anpassades i vissaningslag

lagmöjlighet inågonstatsrådet det inte bördragande öppnas attatt en
förhands-införa bestämmelservid sidan TFmeddelas omavsom

kreditupplysningsverksamhetbeträffandetillståndstvânggranskning och
skrift.kreditupplysning i trycktoffentliggörandebedrivs avgenomsom



381SOU 1993:10

förasdärför enligt föredragande statsrådet inlagen bordeI den ennya
omfattartillstândstvånget intebestämmelse det föreskrivnaattom

fi. bestämmelse medverksamhet 1973:155 130 Ensådan prop. s.
finns i 3 § kreditupplysningslagen.sådant innehåll numera

anfört spärregister,utredningenSom är ärett avsett attsomovan
vid fram-tekniskt hjälpmedel före ellerdirektanvändas ettsom

skrift, produktionsregister. Medställningen ettatt anse somav en
gällande innebärtill förtydligande vadutredningens förslag rättav

tillämplig på spärregistren.datalagen inteskulle således vara
meningtorde enligt utredningensKreditupplysningslagen ge

ingripa olikaför Datainspektionentillräckliga möjligheter motatt
spärregistermed användningenkan följaintegritetskränkningar avsom

nämligenspärrlistorna kommerspärrlistor. Ingripandenoch attmot
används för tryckningenspärregistren, direktåterverka pä avsom

materialgäller också tryckthar änlistorna. Vad sagts annatsom nu
kreditupplysningssamman-till användning ispärrlistor kan kommasom

hang.

Punkt 2

personuppgiftersådanaundantag för behandlingpunktI denna görs av
anonymitetsskyddadeförteckningar överutgör personer.som

anonymitet för demtillfinns reglerI 3 kap TF rätt somom
betydelse i dettaskrifter.tillkomsten tryckta Avmedverkar vid storav

paragraf finnsdennabestämmelsen i 3 kap 3 § TF. Isammanhang är
vid tidning ellerredaktionell personalföreskrifter ålägger bl.a ensom
grafiker ochboktryckare,förlag anställdanyhetsbyrâ, hos samt annan

författare ellertystnadsplikt beträffande bl.a.personalteknisk en
myndighet ellerfår vidareEnligt 3 kap 4 § TFmeddelare. annaten

författare eller denefterforskai princip inte denallmänt ärsomorgan
bestämmelserMotsvarandemeddelare.har uppträtt somsomsom

finns också i YGL.meddelareskyddar
identiteten denpunkt skyddaundantaget i dennaSyftet med är att
tidning ellertill exempelvismeddelandenhar lämnat ettensom

tillsynsverksamhet inteDatainspektionensVisserligen gårradioföretag.
enligt utredningenidentitet,efterforska meddelarespå attut menen

uppgifter oavsiktligtför skyddadebetydande riskföreligger det atten
sin tillsyn.då Datainspektionenröjas utövarkan komma att

slagsgäller dock allameddelare.endast DetUndantaget avser
§ YGL.och kap 2§ tredje stycket TF lmeddelanden enligt kap l1
tillupplysningar lämnastillämpligsåledespunktDenna är ex-om

motiveringenallmännautvecklats i denförfattare. Som harempelvis en
till EG-från förslagetavvikelsei den delenundantagetinnebär en

direktiv.
meddelare,uppgifteruppståpraktiskt problem kanEtt om enom

blandastipsare,ersättningen tilluppgifter rör sammant.ex. ensom
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med löneadministrativa personuppgifter hos tidning. förstnämn-Deen
da uppgifterna omfattas tystnadspliktsföreskrifterna i TF inteav men
de övriga uppgifterna i den löneadministrativa datasamlingen.

Detta problem har vissa beröringspunkter med vad brukarsom
kallas för god offentlighetsstruktur. Med det myndig-attmenar man
heterna självmant skall beakta den grundlagsfästa principen om
allmänna handlingars offentlighet vid all hantering information. Denav
alltmer omfattande användningen ADB hos myndigheterna harav
emellertid i vissa avseenden lett till ökade problem vid tillämpningen

reglerna handlingsoffentlighet i 2 kap TF. Under är 1982av om
infördes därför särskilda bestämmelser ADB-upptagningar i 15 kapom
sekretesslagen 1980:100 för förstärka offentlighetsprincipen iatt
dessa sammanhang. l 15 kap 9§ sekretesslagen finns numera en
uttrycklig erinran myndigheter i sin verksamhet använderattom som
ADB skall ordna denna med beaktande offentlighetsintressena.av
Kravet preciseras på så myndigheternasätt särskilt skall beaktaatt att
allmänna handlingar bör hållas åtskilda från andra handlingar samt att
skyddet sekretessbelagda uppgifter i ADB-upptagningar ärav som
allmänna handlingar bör sådant insynen enligt TF inte för-attvara
svåras.

En tanke bakom den redovisade lagstiftningen således hemligaär att
uppgifter bör skiljas från icke hemliga uppgifter. Enligt utredningens
mening bör denna princip gälla tidningarnas löneadministrativaäven
datasamlingar och motsvarande datasamlingar på andra håll. Reglerna
i kap15 9§ sekretesslagen emellertidär inte tillämpliga hos tid-
ningarna. Frågan då det finnsär något behov lagstiftning påom av
området.

Problemet med hemliga och icke hemliga uppgifter i ochen samma
datasamling hos tidningarna inte praktiskt Vidarestort.synes vara
förhåller det sig givetvis så tidningarna inte kan undanhålla Datain-att
spektionen de icke hemliga uppgifterna. I konkret fall mäste alltsåett
tidningarna påta sig det praktiska arbetet med skilja uppgifterna åt.att
Utredningen finner bakgrund härav övervägande skäl tala förmot att
någon lagstiftning på området inte erforderlig. Tidningarnaär kan
naturligtvis välja föra aktuella uppgifter manuellt. Kravet páatt attnu
hemliga och icke hemliga uppgifter rimligtpå hälles skilda, kansättett
möjligen någon gång innebära de hemliga uppgifterna bör förasatt ma-
nuellt.

Punkt 3

dennaI punkt undantag förgörs de datoriserade arkiven hos tid-
ningarna och radioföretagen.

Som utredningen har redovisatnärmare under avsnitt 7.3 har tid-
ningarna alltmer börjat utnyttja ADB-tekniken för arkivera artiklaratt
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Ävenhar varit publicerade. radioföretagen använder ADB-som
tekniken hjälpmedel vid arkivering.ettsom

Innebörden denna punkt behandlingenär uppgifter iattav av nu
nämnda arkiv inte omfattas datalagens tillämpningsområde. Detav
spelar ingen roll arkiven används exempelvis för tidningarnasom
publicistiska verksamhet eller för verksamhet. En tidningannan
bestämmer således själv huruvida uppgifter skall lämnas dessut ur
arkiv till allmänheten eller inte. Det sistnämnda utlämnandet regleras
inte datalagen.av

Undantaget begränsatär till tidningarnas och radioföretagens eget
material och arkiv. Några andra klipp eller andra arkiv omfattasegna
således inte undantaget. Vidare det förutsättningär förav atten
undantaget skall tillämpligt personuppgifterna har varitattvara
publicerade respektive har förekommit i ett program.

Som utredningen har påpekat i den allmänna motiveringen över-
undantaget iensstämmer denna punkt, såvitt gäller behandlingannan

sådan förän massmediaföretagensgörs verksamhet, inte medsom egen
förslaget till EG-direktiv.

Punkt 4

I denna punkt undantag förgörs det fall ändamålet med behand-att
lingen uppgifternaär skall ingå i lagrade uppslagsverkatt etc.

Datalagen tillämplig päär personuppgifter kan till-görassom
gängliga ADB-teknik.genom

I dag lagras biblioteksinformation, ordböcker, lexikon ietc. stor ut-
sträckning i databaser och optiska lagringsmedia, främst CD-ROM.
CD-ROM det möjligtgör lagra mängder information, in-att stora
klusive personuppgifter. Sökning information sker med hjälpav av
sökprogram lagrastemporärt i dator så länge viss skivasom en en
används. Innehållet på skivan kan naturligtvis också överföras till och
lagras direkt i dator. Informationen på skivan dock inteär möjligen

ändra. En ändring innehållet kan emellertid ske efteratt bearbetningav
i dator, det lagras på minne. Likheten mellan CD-ett annaten om
ROM och databas CD-ROMär har dock fördelar sinstor.en genom
kapacitet och den snabbhet med vilken informationen kan avläsas. Det

också ekonomisktär fördelaktigt använda sig informationenattmer av
CD-ROMpå sökning iän databas endast kan nås via telenäteten som

och det dyrt haär on-line. CD-ROM har betydligt längreävenattsom
hållbarhet disketter och hårddiskar.än

Av denna punkt följer datalagen inte tillämplig på behandlingäratt
sådana personuppgifter enbart förekommer biblioteksin-av som som

formation eller i form lexikaliska uppgifter Utredningen haretc.av
nämligen kommit till slutsatsen tillgången till personuppgifteratt av
detta slag, med användningenäven avancerad sökteknik, inteav
innebär någon integritetsskyddssynvinkel beaktansvärd risk. Detur
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möjlig utföraenda behandlingavgörande den är ärär attatt som
sökningar.

ellertillgängliga CD-ROMuppgifterOm de är genom ensom
möjligt antingendet göraintegreras idatabas gör attsystemett som
personuppgifter ellermed andrasammanställningarsökningar och att

tillgängligasökningarandra bearbetningarhelt enkelt ängöra av
fallen gäller såledestillämpligt. I deundantaget inteuppgifter, är

datalagen.
finnas på CD-skallvilket innehållbestämmerDen ensomsom

behandlingargivetvis andradatabas kan änROM-skiva och göraen
CD-tillskapabehandling, syfteSådan ärsökningar.bara att envars

punkt.enligt dennadatabas, inte undantagenROM-skiva eller ären
databas tordeochCD-ROM-skrivaframställningenSjälva enav en

produktionsregister ochemellertidnormalt ettatt anse somvara
jfrtilllämpningsområdefrån datalagensundantagendärmed vara

punkten 1.
förslaget tillmotsvarighet ipunkt saknarenligt dennaUndantaget

EG-direktiv.

Punkt 5

personuppgifterför behandlingfinns undantagpunktl denna ett omav
i löpandede skall ingåbehandlingen demmed ärändamålet text.attav
syfteibehandlingsikte sådan görsUndantaget att pro-tar som

ordbehandling.sedvanligalltsåUndantagetducera löpande text. avser
förmedföra några riskerintekan ordbehandlingutredningenEnligt

låta sådandärför anledningsaknaspersonliga integriteten. Detden att
tillämpningsområde. Därtill kommerdatalagensbehandling omfattas av

ADB-tillämplig pådatalagenrimligt låtadet knappast är attatt envara
löpandeproducerarallaanvänds ibehandling settstort somsom av

text.
föredragandeuttaladedatalagenden nuvarandeVid tillkomsten av

kundeuppgifter utgöravilkastatsrådet i frågan ettansessomom
direkt ellerbl.a. detdatalagenomfattasADB-registersådant attavsom

informationssynpunktfrånfråga behandlingindirekt måste avvara om
sålunda inteADB-register kan upprättatuppgifter.faktiska Ett anses

förexempelvisdatamedium,ilöpande lagrasbara etttextattgenom
grund häravdatateknik. Páhjälpske medskall kunnasättningatt av

skönlitte-litteratur, främstolika slagsdatabehandlingåtskilligfaller av
databehand-måni dentillståndssystem. Förstdatalagensutanförratur,

framställningenuppgifter i den litterärafaktiskasikte pälingen tar -
föreliggerliknandeinnehållsregister ellerupprättandesåsom för av -

detgränsdragningen närmening. Den närmareregister i datalagensett
överlämnadesinnebördregisterbegreppetsbestämmagällde att

118.1973:33praxis prop. s.
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framställning löpande bl.a. produktion beslut,Med textav avavses
Ävenskrivelser, dokument och liknande handlingar.brev, uppsatser,

omfattarskönlitteratur hör givetvis hit. Undantaget däremot inte
mening,framställningen register i traditionellett t.ex. ettav namn-

arbetsförmed-register. Inte heller anteckningar arbetssökande påom
uppgifter i diarier, journaler och liknande betraktalingar, är att som

löpande text.
gallras de harProdukter aktuellt slag torde normalt inte närav nu

det tveksamt detskrivits När produktionen bevaras, kanut. omvara
falletfråga ordbehandling. Så torde dockfortfarande är vara omom

exempelvis brev för kunna hålla sig ä jour i någonlagrar attman
detsig affärskorrespondens. Däremotfråga. Det kan ärrörat.ex. om

ordbehandling, olika sökningar och sammanställ-inte görom man
information har lagrats.ningar somav

tillämpligt så längemärka undantaget baraDet ärär att att som
uppgifterna förpersonuppgifterna föremål för ordbehandling. Lagrasär
blir datalagenbehandlas för andra syften ordbehandling,änatt t.ex.

gränsdragningspro-Teoretiskt kan här tänka sig svåratillämplig. man
emellertid i praktiken oftastblem. Enligt utredningen torde det vara

behandlingen endast ordbehandling.klart avserom
i förslaget till EG-i denna punkt saknar motsvarighetUndantaget

fråni direktivet princip undantagdirektiv. Däremot det igörs ett
datatillsynsmyndigheten det gällerskyldigheten informera näratt

ordbehandling inteordbehandling 19.1. Bakgrunden härtillart. är att
integritetskänslig verksamhet.kan någonanses som

personuppgifterinte heller behandling§ Denna lag gäller7 avav
uteslutande för personligt bruk.enskild skersomen

från lagens tillämpnings-med 6 § 7 § vad undantasI likhet anger som
här sådan behandlingområde. undantag reglerasDet är avsom

utför för personligt bruk. Ipersonuppgifter enskild endastsom en
behandlinggällande undantaget inte partiellt,till rätt är utanmotsats

tillämpnings-paragraf undantas helt från lagensenligt förevarande
område.

enskildEnligt gällande undantas personregisterrätt en personsom
licensför uteslutande för personligt bruk från kravet pâinrättar eller

gällande datalagen. Lagens2 § tredje stycket i deneller tillstånd
Datainspektio-registeransvariges skyldigheter,bestämmelser denom

för register. Undantagetgäller emellertid dessatillsyn ävennens m.m.
tillståndskravet årslopandet det generellai samband medtillkom av

följandeföredragande statsrådettillkomst anförde1982. Vid lagens
l981/82:189 54 55.prop. s. -
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tillämplig bl.a.blirundantagsbestämmelsen ärförAvgörande om
någon del hängerpersonregister tillanvändningen ett sammanavom

varjenäringsidkareMednäringsverksamhet.med person somavses
näringsidkareekonomisk Tillverksamhetyrkesmässigt driver art.av

fotografer,arkitekter,advokater,fria yrlgesutövareräknas t.ex. som
mindreverksamhet i någotdriverdenm.fl.journalister Aven som

yrkesmässiga ärnäringsidkare, det momentetskala omanses som
krävs inte.vinstsyfteNågotuppfyllt.

i sinpersonregisteranvändereller delvisheltOm ettpersonen
registretfrågaaldrigdetnäringsverksamhet, kan att an-omvara

då inteUndantagsregelnbruk. ärför personligtuteslutandevänds
förellerinrättargäller någontillämplig. Detsamma ett person-om

yrkesverksamhetför hansskall användasdeltill någonregister som
anställd.såsom

regel inteforskning kanföranvändsPersonregister somsom
förOmpersonligt bruk.föruteslutande ettavsedda ansvaretanses frågadetuniversitetsinstitution, äråvilarforskningsprojektvisst en

Undantagsbestämmel-sektorn.offentligainom denverksamhetom forskningsprojektfinansierasOftatillämplig.blir då inte avsen
i regelfall förväntassådanae.d. Istiftelserellernäringslivet av

eller påpubliceringföranvändaskanresultatformnågon somav
personligtrenodlatnågotfrågaheller intedåDet ärsätt. omannat

bedrivsforskningdockdetförekommerundantagsfallbruk. I att
medel. Ettmedfinansierasochhobbyverksamhet egnasommera

talafall kansådanasläktforskning. Iexempel är an-omman
Villkoretenskilt bruk.förersonuppgifter uteslutandevändning av

ellerfråga yrkes-delinte till någon ärock detför detta är att om
sverksamhet.närin

både tillhänföraskanändamålregister harmånI ett somen
tillämplig.undantagsregeln intebliroch tillpersonligt bruk annat

exempelvisbruk. Ompersonligtuteslutandeinte frågadåDet är om
eller klienterkunderför registereller advokat överaffärsidkareen undantagsregeln inteblirbekantskapskretsen,tillsamtidigt hörsom

tillämplig.

tillämpasdirektivet inteEG-direktiv skalltillförslagetEnligt
förfysiskutförspersonuppgifterbehandling enpersonenavsomav

heltexempel påSom3.2.verksamhet art.personligochprivatrent
elektroniskförandeti kommentarenverksamhetprivat nämns av

dagbok.
detutredningenifrågasatteställningstagandentidigaresinaI om

för registerskyldigheterbibehålla vissaanledningfinns någon somatt
gällerregisterdessapersonligt bruk. Förföruteslutandeförs ex-

ochdatalagenl0§ ienligtutdragskyldighet lämnaempelvis att
det knappastansågUtredningenrättelse.vidtaskyldighet att varatt

skulle hatillsynssystemframtidaiDatainspektionentroligt ettatt
personligtförda förregistersin tillsynintensifiera övermöjlighet att

eftersomsker,såönskvärtheller inte ut-framstårDetbruk. attsom
där in-områdenbevakabörför tillsynengångspunkten attvara

föruteslutandeAnvändningentypiskt större.tegritetsriskerna ärsett
inte kanBestämmelserdessa områden.inte tillbruk hörpersonligt som

införas. Ut-princip inteutredningen, imenadebör,kontrolleras
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redningen föreslog därför personuppgifter används uteslutandeatt som
för personligt bruk, inte bara bör undantas från framtidaen an-
mälningsskyldighet helt falla utanför datalagens tillämpningsom-utan

framhöllråde. Utredningen det finnsnaturligtvis anledning ävenatt att
framgent kontrollera och viss användning sådan denpröva är attom en

falla inom området personligt bruk.anses
Tre remissinstanser har sig frågan undantag föröveryttrat om

behandling personuppgifter föranvänds uteslutande personligtav som
bruk. SkåneHovrätten och Blekinge och Medborgarrättsrärelsenöver
Friheten i Sverige undantagsområdet skulle kunna vidgas påattmenar
så personuppgifter "huvudsakligen" försätt används personligtatt som
bruk undantas från lagens tillämpningsområde. Juridiska fakultets-
nämnden vid Stockholms universitet anför förundantaget personda-att
tabehandling sker uteslutande för personligt frånbruk flerasom
synpunkter kan motiverat, ordningen från andraattvara men syn-
punkter kan ifrågasättas. Framförallt fakultetsnämnden det ärattanser
datakommunikationsmöjligheter kombinationi med den tekniska

pris och prestanda jämfört med tidigare kanapparaturens som ge
tillanledning tveksamhet. Också svårigheten dra mellangränseratt

personlig databehandling och yrkesanknuten databehandling kanrent
bedömningen. fårpåverka Det givetvis inte bli så privatzonen bliratt

fristad för tveksamma verksamheter innefattar omfattande ochen som
avancerad persondatahantering något i och för sig ärsom numer-
ekonomiskt teknisktoch möjligt.

Utredningen skäl tidigare har redovisats, i fallatt vartanser, av som
personuppgifter behandlas uteslutande för personligt bruk helt börsom
falla utanför datalagens tillämpningsområde. Utredningen har också

de propåer har förts fram några remissinstanserövervägt som av om
undantagsområdet skall vidgas ytterligare. Som Hovrätten överatt

Skåne och Blekinge framhåller i sitt yttrande det knappast menings-är
fullt databehandling sker i hand omfattasatt snartsom var mans av
datalagens kontrollsystem. Emellertid detblir svårare detavgränsaatt
område skall undan och utvecklingen skulle med sådantassom en
regel kunna i den riktning den tredje remissinstansen befarar.som

på detta bestämt undantag heller med för-Ett intesätt stämmer överens
till EG-direktiv. tidigare förslag.slaget Utredningen vidhåller alltså sitt

Någon förändring i förhållande till gällande vad gällerrätt avgräns-
ningen användning i näringsverksamhet inte avsedd.ärmot

det föregående har berörts hur bestämmelserna i förevarandeI
EG-direktiv.paragraf förhåller sig till förslaget till

8 § fråga personuppgifter har tagits för lagringemotom som av
arkivmyndighet i 22 29gäller inte bestämmelserna samten -

36 38 §§.-
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paragrafen undantag för vissa lagens bestämmelser vid sådanI görs av
behandling hos arkivmyndighet.består lagringsom av en

omfattar behandlingFörslaget till datalag sådan beståräven som av
lagring hos arkivmyndighet. Utredningen emellertid inte attanseren

upprätthålla skyddet för den personli-det, för godtagbar nivå påatt en
tillämpasintegriteten, nödvändigt alla bestämmelser i lagenär attga

uppgifter lagras hos arkivmyndigheter. De undantag somsom
paragraf den persondataansvariges skyl-föreskrivs i denna gäller

exempelvis inte§§. enskilde kommer såledesdigheter 22 29 Den-
uppgifter eller begära upplysningbegära felaktigakunna rättasattatt

undantas denuppgifter honom lagras. Vidarevilka somom om
före-möjlighet meddelabestämmelse Datainspektionen attsom ger

vilka uppgifterangående behandlingen 36 §. Oavsettskrifter som
in någon anmälangäller arkivmyndigheten inte behöverlagras att ge

Datainspektionen §.till 37
motsvarande undantag förgällande datalagen i principDen gör

Enligt 2för förvaring arkivmyndighet.register tagits emotsom av en
register.tillstånd för sådanaandra stycket erfordras det inte något§a

förteckning debehöver inte ha någonArkivmyndigheter över per-
femte stycket. Bestämmelsernasonregister de förvarar 7 § omasom

register.i 8 § gäller inte för berörda Interättelseskyldighet m.m. nu
gäller för registerfå s.k. § lO-utdragheller rätten att ett som en

för förvaring.arkivmyndighet tagit emot
personuppgifter inte skallEG-direktiv föreskriverFörslaget till att

längreform identifikation enskilda underbehållas i medgeren som av
föreliggervad nödvändigt för de ändamål art.tid än är somsom

föruppställa lämpliga skyddsreglerMedlemsstaterna får dockl .e.
vetenskapligpersonuppgifter lagras för historisk, statistisk ellersom

användning.
personuppgifter§ i lagförslaget finns bestämmelserl 19 när somom

för ursprungliga ändamålet,längre behöver behandlas detinte trots
syften.detta får lagras för tillgodose vissa angivnaatt

i lagförslagetde grundläggande bestämmelsernaGenom att om
personuppgifter för personuppgifter tagitsbehandling gäller somav

utredningen lämpligaför lagring arkivmyndighet, bör enligtemot av en
gäller enligtha ställts i enlighet med vadskyddsregler somupp

EG-direktiv.förslaget till
gällerbestämmelsen barabör framhållas den berördaDet att nu

personuppgifter hos arkivmyndighet. Förlagring annanenav en
datalagenförvarar personuppgifter i sitt arkiv gällermyndighet som

fullt ut.
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personuppgifterBehandling av

ändamålAnknytning till ett

bestämda ochfår endast församlas inPersonuppgifter9 §
på sättändamål övrigt behandlas endastoch iuttryckliga ett

ändamål.med dessaförenligtärsom
myndigheternasintestycket inskränkerFöreskriften i första

tryckfrihets-personuppgifter enligtlämnaskyldigheter utatt
förordningen.

personuppgifter får samlasföreskriverparagraf,Förevarande attsom
ändamål ochuttryckligabestämda ochsker fördetendast attin om

medutföras på överensstämmermåste sättbehandlingövrig ett som
för behandlingregelngrundläggandeinnehåller denändamål,dessa av

utvecklatsavsnitt 6 harmotiveringenden allmännapersonuppgifter. I
nämligenskallviss datasamling göras,avgränsningenhur genomav en

förbehandlas endastin och i övrigtpersonuppgifter får samlas ettatt
sammanställningarvilkaändamål. Oavsettuttryckligtochbestämt som

personuppgifter-aktuellafall får alltså dei visstmöjligateknisktär ett
harfalletenskildaändamål i detdetbehandlas förbara somna
5.4personuppgifterna. I avsnittfördenbestämts ansvararsomav

ändamålsan-bestämmelsenvilken betydelsefrågandiskuteras omom
lagförslagUtredningensoffentlighetsprincipen.förharknytning

medändamåletdärbestämmelseråtskilligai övrigtinnehåller även
centralaMed denbetydelse.personuppgifter fårbehandlingen av

förslag deti utredningens ärändamålsbestämningen harställning som
preciseringändamålet fâr såangelägetföljaktligen att somnoggrannen

möjligt.
ändamåls-bestämmelsemotsvarandeinnehållerGällande rätt omen

tillregisteransvarigeden§ åligger detEnligt 7 attbestämning. att se
i registre-otillbörligt intrånginteoch förs såinrättaspersonregister att

skallregisteransvarigeuppkommer. Denintegritetpersonligarads
§ändamål 7bestämtförs förpersonregistertillsedärvid bl.a. ettatt

sådana ståruppgifter registrerasandra änintestycket 1,första somatt
stycket 2,förstaregisterändamålet 7 §medöverensstämmelse atti

ianvänds över-eller änin, lämnasinte samlasuppgifter annatut
laggäller enligtvadändamål ellerregistretsmedensstämmelse som

med-registreradesmed deneller i enlighetförfattningeller annan
i1982tillkom årBestämmelsenförsta stycket 4.7 §givande

meddeladeTidigarelicenssystemet.införandetsamband med av
medsambandiför varje registervillkorsärskildaDatainspektionen

tillståndsgivningen.
§ i denenligt 5åligger det,tillståndspliktiga registergällerdetNär

ändamåletvillkormeddelaDatainspektionengällande datalagen, att om
meddelat någotharinteeller riksdagenOm regeringenregistret.med
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villkor angående ändamålet vid inrättandet statsmaktsregister ärettav
Datainspektionen skyldig meddela sådant villkor registret iatt ett om
sig tillståndspliktigt 6är §.a

EuroparádskonventionensI artikel behandlar frågansom om
datakvalitet, finns bestämmelser ändamålsanknytning. Därom
föreskrivs personuppgifter undergår automatisk databehandlingatt som
skall lagras för särskilt angivna och lagliga ändamål och inte användas
på oförenligt med dessasätt är ändamål art. 5 .b. I kommen-ett som

till konventionen det vilketpå det lagligasätt ändamålettaren attanges
bestäms kan variera beroende på den nationella lagstiftningen.

Även 0ECD:s rekommendation innehåller bestämmelser som
anknyter till ändamål. Rekommendationen har behandlats i avsnittett
4.4.

förslaget tillI EG-direktiv 6.1.ban. understryks betydelsen av en
konkret ändamâlsangivning. Insamling uppgifter måste förskeav
specificerade, uttryckliga och lagliga ändamål och de insamlade
uppgifterna får användas endast förenligapå sätt är med dessasom
ändamål. I kommentaren till direktivförslaget denna punkt framhålls

ändamålet måste definieras och så möjligt.snävt Enatt anges som
allmän eller beskrivning exempelvis uppgifterna behövs förattvag

Ändamålet"affärsändamål" inte tillräcklig.är skall innananges
uppgifterna samlas in. Kravet på laglighet innebär bl.a. ändamåletatt
skall ligga inom för vad direktivförslaget och den inhemskaramen
lagstiftningen tillåter. Ett byte ändamål lagligt endast i denav anses
utsträckning det förenligt med det ursprungligenär bestämda ända-
målet.

Myndigheters verksamhet regleras i allmänhet relativt inoggrant
lagar, förordningar och instruktioner. Syftet med regleringen är att
precisera myndighetens ansvarsområde. Därigenom kommer verksam-
hetsregleringen direkt eller indirekt påverka densättatt ett
informationsbehandling får förekomma hos myndigheten.som
Motsvarande reglering finns för privaträttsliga subjekt. Aktie-även
bolags verksamhet regleras i allmänhet i bolagsordningen,noga
handelsbolagens regleras i bolagsavtalet föreningars och stiftelserssamt
i stadgarna. Behandling personuppgifter får i princip inte tjänaav
något ändamål stöd i verksamheten.än Verksam-annat att ettvara
hetsinnehållet därför den förär vilkagränsen ochyttersta personer
vilka uppgifter dem får behandlas.om som

Ändamålet skall vidare bestämt i den meningen det skallattvara
Ändamålsbestämningardefinieras och så möjligt.snävtanges som av

näringsverksamhet, planering eller tillsyn kan således intetypen
accepteras.

datasamlingarFör används för direktreklam skulle ändamåls-som en
bestämning kunna följandepå sätt.utse
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ändamålhar tillDatasamlingen
direktadresseratför utsändningframställa adressbärareatt av

direktreklamkampanj,persondataansvarigesför denreklammaterial
yrkesut-till företagares,telefonnummerframställa listor över2. att

telefonförsäljningförarbetsplatserbefattningshavaresochövares
motsvarande,eller

direktreklamkampanjpersondataansvarigesdenföljaatt upp
svarsfrekvenser.bearbetningstatistisk avgenom

ändamåls-skullepersonalinformationssystemarbetsgivaresFör en
följandepâkunna sätt.bestämningen anges

till ändamålharPersonalinforrnationssystemet
ersättning,löner ochadministreraatt annan

arbetstids-dvspersonaladministration,förunderlag2. utgöraatt
utbildning,rekrytering,personalbehov,planeringregistrering, av

ocharbetstids-planeringhälsovårdochpersonal- semestersamt av
och fram-telefonkatalogframställning internutläggning avm.m.,

personaladministrationen,förstatistikställning av
vilkaför meddelanden,underlagellermeddelandenframställa3. att

författning ellerenligtlämnaskyldigpersondataansvarige ärden att
anställda,med deavtal

kostnadsredovisning,budgetuppföljning,budgetering,utföra4. att
personal-distributionrapportering,internochrevision avannan

enskilda.till deinformationtidning eller annan

preciseradein måstepersonuppgifter samlasför vilkaändamålDe vara
framgår lag-direktsamlas in, någotuppgifternainnanredan avsom

texten.
Ändamålet Med dettauttryckligt.slutligenskall attavsesvara

sidan detändamål viddoldabehandlas förpersonuppgifter inte fâr av
redovisas utåt.kunnaskallsom

denutbildatharDatainspektionen prövaspraxisdenI omsom
skalluppgiftermängdenuppgifter ochuppgivna somarten av

mängdenochändamålet. Utövermedbehandlas stämmer överens arten
datalagennuvarandedenmotivuttalanden tillenligtuppgifter börav

registreras ochmellan desambandetbeaktasäven personer som
denprövning109 l7. Den1978/79:ändamålet prop. person-soms.

bedömaförskallförslagutredningens göraenligt attdataansvarige
liknandebör ske påbehandlas,skallpersonuppgiftervilka som

grunder.
medändamåletbestämmerpersondataansvarigedenDet är som

persondataansvaretBeträffandepersonuppgifter.behandlingen av
i12till avsnittochtill 5 §i anslutningframställningentillhänvisas

motiveringen.allmännaden
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Förevarande bestämmelse reglerar också byten ändamål. Ett byteav
ändamål får ske endast under förutsättning det ändamålet ärav att nya

förenligt med det ursprungligen bestämda ändamålet. Vilka använd-
ningsområden faller inom för visst ändamål ärettsom ramen en
tolkningsfråga.

Några exempel fallpå då det ändamålet torde förenligtnya vara
med det ursprungliga följande.är

forskningenInom kan viss förändring forskningens inriktningen av
förenlig med det ursprungligen bestämda ändamålet. Såledesanses

torde det exempelvis förenligt med det ursprungligen bestämdavara
ändamålet forskare, fått samtycke till undersökningom en som en av
sambandet mellan intag mängder karotin och vissa skador påstoraav
njurarna, väljer låta forskningen omfatta skador på levern.ävenatt

Däremot kan det inte förenligt med det ursprungligenanses
bestämda ändamålet forskare, utfört undersökningom en som en vars
syfte varit utreda narkotikamissbrukares allmänna hälsotillstånd,att
utvidgar ändamålet till omfatta olika metoder missbrukarnaatt som
använder sig för finansiera sina narkotikainköp.attav

Från sjukvården kan hämtas praktiskt exempel. Behandlingenett av
patienter, pâ grund oregelbunden hjärtrytm fått pacemakersom av en
inopererad, ansågs sjukhusets kardiologavdelning i och för sigav vara
avslutad. Avdelningen ville emellertid fortsätta ADB-behandlingen av
patientuppgiftema för kunna följa effekterna operationema.att upp av

efterföljandeEn sådan ADB-behandling patientuppgifter måsteav anses
förenlig med det ursprungliga vård- och behandlingsändamålet.vara

I praxis har personuppgifter för administrativaansett attman
ändamål får användas för framställning statistik för den ifråga-av
varande verksamheten dettaäven inte har uttryckligen vidangettsom
formuleringen ändamålet.av

När behandling personuppgifter inleds kan det många gångeren av
svårt förutse för vilka ändamål uppgifterna i framtiden kanattvara

behöva behandlas. Problemet blir särskilt påtagligt vid longitudinella
observationsstudier. de fallI det möjligt inhämtaär deltagarnasatt
samtycke finns dock alltid möjligheten inleda helt behandlingatt en ny
med ändamål.ett nytt

I forskningsstudien "Tierpsprojektet" ändamålet följa vård-attvar
utnyttjandet för invånarna i Tierps kommun. Uppgifter kontakterom
med vårdcentralen i Tierp, försäkringskassans uppgifter andraom
läkarkontakter, kontakter och vårdtillfällen vid sjukhus ochett annat

från apoteket i Tierp registrerades. Den informationreceptuttag som
registrerats har utnyttjats för forskning haft ändamål attsom som
besvara frågor exempelvissom

utbyggd öppenvård medfört minskade krav sjukhusvård,påom en-
hur problemet med bristande patientär läkarkontinuitet ochstort- -

vilka effekter kan uppnås med förbättrad organisation,som en
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ekonomiska konsekvenserna för olika patientgrupper vidde olika-
för kostnadsfria läkemedel och högkostnadsskydd,ändrade regler

medfört fortsatt receptförskrivningvissa läkemedelrecept enom-
läkemedel, samtsammaav

fördet föreligger ökad tendens söka läkare allergiskaattom en-
sjukdomar.

Tierpsprojektet fårursprungligen bestämda ändamålet iDet sägas
för uppfylla förevarande paragraf.för vitt formulerat kraven iattvara

forsknings-emellertid från det angivna ändamålet torde deUtgår man
förenligatillkommit med det ursprungligenändamål som senare vara

ändamålet.bestämda
forskningsprojekt har ursprungligt ändamål studeraOm attett som

naturalhistoria, d.v.s. hur dennahjärt-kärlsjukdomamas grupp av
från frisk befolkning, kan inomutvecklas i börjansjukdomar ramenen

svårligen forskning ändamålför detta ändamål är attvarsrymmas
öron-näsa-halssjukdomarexempelvis olycksfallsepidemiologi,studera

därför den personda-cancerepidemiologi. Det viktigteller är att
vilka olikabehandlingen inledstaansvarige innan övervägernoga

behandlas för. Medpersonuppgifterna kan kommaändamål attsom
möjlighetsamtycke finns tidigare påpekats, alltiddet,deltagarnas som

gällerbehandling ändamål. När detpåbörja med nyttettatt en ny
peka punkt 2 iforskningsprojekt vill utredningen också påpågående

möjligt låtaÖvergångsbestämmelser detförslaget till gör attsom
1998.i tillståndsbeslut gälla till utgångenändamål bestämts ett avsom

blir frågaförtjäna påpekas det intekan i sammanhangetDet att att
persondataansvarig påbörjarändamål i de fallbyte ennyav enom

personda-uppgifter tidigare behandlatsbehandling en annanav som av
helt behandling.dessa fall blir det i stället frågataansvarig. I om en ny

medutförs myndigheter i sambandbehandling exempelvisDen som av
såledeskonkursförvaltare skallgranskning eller tillsyn eller av en

behandlingen skallbehandling. För denbedömas att nyasom en ny
lagligursprunglige persondataansvarige påske krävs denkunna att

uppgifterna till dengrund § kan eller skall lämnase ll ut nye
givetvis den behandlingpersondataansvarige. Dessutom krävs att som

kriterierna ilaglig i sig, dvs. grundar sig något 11företas är av
före-samtycke intebehandlingen känsliga uppgifter krävs,Gäller om

förutsättning ocksåförfattningsreglering se 20 §. Enligger, är att
missvisande. Ettpersonuppgifterna i den miljön inte framstår somnya

användas för olikakan inte alltidinkomstbegreppoch t.ex.samma
ändamål.

Ändamålsbestämningen vilkainnebär begränsning personupp-en av
lagförslaget får inte sådanafår behandlas. Enligt 13 § igifter som

skallför behandlingpersonuppgifter behandlas inte behövs attsom
ändamálsbe-harför visst ändamål. Stor betydelsekunna ske ett

bestämmelsernaför tillämpningen bl.a. närstämningen även omav
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personuppgifter behöver aktuella, fårnär personnummervara
behandlas och gallring skall ske och 19 §§.när 14, 15

paragrafens andra stycke har tagitsI in erinran bestämmelsenatten om
första fåri stycket inte hindra myndigheter fullgör sina skyldigheteratt

tryckfrihetsförordningen.enligt Bakgrunden till bestämmelsen har
i avsnittredovisats 5.4.

förevarande paragraf förslagetFörhållandet mellan och till EG-
direktiv har delvis redan berörts. Det har inte nödvändigt iansetts att
paragrafen personuppgifter får behandlas endast för lagligaattange

direktivförslaget framgår med lagligaändamål. Av kommentaren till att
ändamål de grunder enligt vilka behandling personuppgifteravavses
får ske, artikel har sin motsvarighet i § i utredningens7 llt.ex. som
lagförslag. Det vidare självklart och behöver inte särskiltär utsägas att

persondataansvarige inte får behandla personuppgifterden på sättett
strider andra föreskrifter datalagen.änmotsom

God datased

överensstämmelse med god10 § Personuppgifter skall behandlas i
förhållandet persondataansvarig enskildsed i mellan ochen en

god datased.

har begreppet "godanslutning till 7§ i den gällande datalagenI
Med utredningens förslag kommer registerbe-registersed" myntats.

datalagen och begreppet god registersed blirutmönstrasgreppet att ur
föreslår utredningen i förevarandedärför inte längre relevant. I stället

personuppgifter skall ske iparagraf behandlingall överensstäm-att av
melse med god datased.

sed" förekommer inom olika rättsområden."godBegreppet
inkassolagen 1974: 182 allmän grundregelExempelvis innehåller en

fastslår inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god4 § attsom
med föreskriftinkassosed. Bestämmelsen har kompletterats atten om

olägenhet eller förgäldenären inte får vållas onödig skada eller utsättas
inkassoåtgärd. Grundprin-otillbörlig påtryckning eller otillbörligannan

bedrivas enligt god inkassosedcipen inkassoverksamhet skallatt
till-inkassolagens §§ i Datainspektionenskonkretiseras i 5 11 samt-

ämpningsföreskrifter praxis. propositionen till inkassolagenoch I
iakttagande god1974:42 79 kravet påprop. attangavs avs.

skall skyddas onödiginkassosed inte endast innebär gäldenären motatt
förbud sådanaolägenhet också innefattarskada och motutan ett

integritetskränkande och därmed otill-särskiltinkassoátgärder ärsom
börliga.

personuppgif-föreskrivsi förslaget till EG-direktivI artikel 6. 1 att.a
lawfully. Enligtlagligt fairly andskall behandlas ärligt ochter

tekniskanvändandet doldutesluter bestämmelsenkommentaren av
enskildes vetskap kan samlautrustning i hemlighet och denutansom
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in uppgifter, såsom sker vid telefonavlyssning och liknande. Be-
stämmelsen skall också hindra den persondataansvarige från att
utveckla och använda hemliga metoder vid behandling av personupp-
gifter.

Utredningen har efter förhållandevissträvat detaljerade regleratt ge
i datalagen för hur behandlingen personuppgifter skall till.gåav
Tanken också deär allmänna bestämmelserna i datalagen skallatt
kompletteras föreskriftermed Datainspektionen på skilda områden.av
För känsliga uppgifter krävs enligt förslaget särskild författnings-en
reglering för åtminstone vissa i informationsbehandlingen.moment
Trots denna jämförelsevis utförliga reglering kan det naturligtvis
inträffa personuppgifter behandlas på inte formelltsättatt ett som
strider de dataskyddsbestämmelser finns ändå ärmot som men som
olämpligt och leder till integritetsskada eller risk för sådana skador.
Genom bestämmelserna i förevarande paragraf får Datainspektionen
möjlighet ingripa i sådana fall. Bestämmelsen motiverad bl.a.äratt av

förhållandetdet den oerhört snabba utveckligen på dataområdet göratt
det förutsesvårt alla de olika situationer kan bli aktuella.att som

Bestämmelsen god datased skall bakgrund lag-motom ses av
förslagets allmänna inriktning skapa integritetsskydd för denatt ett
enskilde. Olika riktlinjer kan komma fastställas olikaattsom av
branschorganisationer får beaktas. Den praxis redan utbildats påsom
olika områden kan i vissa fall vägledning. Det blir Datain-utgöra en
spektionen får följa utvecklingen och ingripa med de åtgärdersom som
visar sig behövliga.

Kravet på god datased direktivförslagetsär avsett att motsvara
föreskrift personuppgifter skall behandlas "fairly". Att närmareattom

i vilka fall regeln kan leda till ingripande från Datain-ettange som
spektionen knappast möjligt.är Ytterst måste det bli fråga fören
rättstillärnpningen definiera begreppets innebörd.närmare Klart äratt
emellertid bestämmelsen bör användas med försiktighet. Denatt
behandling personuppgifter den persondataansvarige sigägnarav som

framståmåste klart olämplig och ägnad leda tillattsom vara
integritetsskador.

Enligt förslaget till E G-direktiv skall personuppgifter behandlasäven
på lagligt har inteDet nödvändigt särskiltsätt. dettaett ansetts att ange
i förevarande paragraf. I denna del kan hänvisas till vad har sagtssom

anslutning till lagförslaget.i 9 § i

Förutsättningar för behandling personuppgifterav

11 § Personuppgifter får behandlas endast
den enskilde har samtyckt till behandlingen,om

2. behandlingen behövs för fullgöra avtal med denatt ettom
påenskilde eller för den enskildes begäran vidta förbe-att

redande åtgärder inför avtal,ett
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åliggandenfullgörabehandlingen behövs för att somom
författning,följer lag eller annanav

intressenför skydda ärbehandlingen behövs4. att som avom
för enskilde,väsentlig betydelse den

uppgift i detför utförabehandlingen behövs att enom
denmyndighetsutövningintresse eller iallmännas person-av

någon uppgifterna lämnastill vilkendataansvarige eller ut,
eller

allmänintressetillgodosebehandlingen behövs för ettattom
någon tillpersondataansvarige ellerintresse hos deneller ett

dettaförutsättningunderuppgifterna lämnasvilken attut,
enskildes intressefår än denvägaintresse avatttyngreanses

behandlas.inteuppgifter honomom
anledningfinnsfår detPersonuppgifter inte lämnas ut, om

strid med denna lag. Ibehandlas iuppgifterna skallattanta
myndighetbehandlaspersonuppgifterfråga av ensomom

1980:100.sekretesslagenbestämmelserna ii ställettillämpas
försäljaden enskildefår samtyckeMyndigheter inte utan av

lag,enlighet medän ipersonuppgifter behandlas annatsom
regeringen.besluteller särskiltförordning av

behandlingförutsättningarunder vilkaparagrafenI avenanges
behandling sådanaBeträffandepersonuppgifter laglig.är personupp-av

personliga integritetenför densärskilda riskerinnefattargifter som
behandling skallför§§ särskilda krav20 och 37uppställs i att varaen

de förutsättningarnågonutförsbehandlinglaglig. En attutan avsom
straffsanktionerad i 47föreliggerparagrafeni ärsom anges

modifierat tillståndssystem,bygger pågällandeEftersom rätt ett
§bestämmelse llnuvarande datalagendensaknar motsvararsomen

Även innehållernuvarande datalagenförslag. denutredningensi
automatisksådanunderlättaavseddaregleremellertid är attsom

följeråliggandenfullgöranödvändig fördatabehandling är att somsom
och 3 i dentredje stycket 2författning. 2 §Ilag eller aannanav

för bl.a. vissatillståndspliktenundantag fråndatalagengällande görs
sjukvårdenhälso- ochmyndigheter inomförsregister samtavsom

endast denerfordrasfallsocialtjänsten. I deinom attangessom
erhållitochDatainspektionenanmält sig hosregisteransvarige en

gällandeparagraf. Denförevarandestycket 3 iJfr förstalicens.
inte står iregistreringocksåskiljerdatalagen ut personer somav

omfattarregisterpersondataansvarige. Förrelation till dennågon som
enligtregisteransvarige krävsanknytning till densaknarsompersoner

personregisteroch förainrättatillståndsärskilda skäl för§3 attatta
fårutredningens förslagiförsta stycket 2Enligt §meddelas. 1lskall

för fullgörabehövsdetpersonuppgifter skebehandling är att ettomav
vidtaenskildes begäraneller för på denenskildeavtal med den att
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till 3 § iinför avtal. Motsvarighetenåtgärderförberedande ett a nu
lagförslaget.första stycket 6 itorde ll §datalaggällande närmast vara

Europarådets rekommen-redogörelse förfinnsavsnitt 4.3.3I en
för direktreklam-personuppgifter användsförskydddation somom

ändamål.
grundläggande prin-EG-direktiv finns detillartikel i förslaget7I

Enligt artikel 7.apersonuppgifter angivna.behandlingförciperna av
sittenskilde har lämnatdenbehandlas endastpersonuppgifterfår om

omständig-olikaemellertid endastSamtyckesamtycke. är en av sex
får också utförasbehandlinglaglig. Enbehandlingheter gör ensom

enskilde, ellermed denavtalför fullgöranödvändigden är ettattom
införförberedande åtgärderföretaenskildes begärandenför på ettatt

Även uppfyllanödvändig förbehandling är7.b. attavtal art. somen
författning tillåtenlag eller ärålagtsskyldighet annangenomsomen

skyddanödvändig förbehandlingVidare är att7.c. ärart. somen
till7.d. l kommentarenlagligintressen art.enskildes vitaladen

falltäcka detillkommit för närbestämmelsen7.dartikel attattanges
personuppgifter honomvitalt intresseenskilde harden attett omav

fallmedicinskaexempelvis allvarligaidär hanbehandlas, sommen --
behandlingartikel 7.esamtycke. Enligt ärsittförhindradär att enge
allmännasuppgift i detutföranödvändig fördentillåten är att enom

myndighetsutövninggenomförs iellerpublic interestin theintresse
persondataansvarige ellerdenpublic authorityexercise ofin the av

Slutligenpersonuppgifter lämnas ärtill vilkentredje ut. enmanav en
allmän-tillgodosenödvändig fördenlagligbehandling är ettattom

persondataansva-finns hos denlegitima intresseneller deintresse som
personuppgifter lämnasvilkentilltredjeeller hos ut,rige personen

7.0. Enligtart.enskildes intressenfall då den vägeri de tyngreutom
faktumtill dethänsynbestämmelsenden sistnämndakommentaren tar

hoskan finnasdelegitima intressenandra änföreliggadet kan somatt
enskilde.och hos denpersondataansvarigeden

omständigheter görolikabestämmelseFörevarande somanger sex
medDatainspektionen kanpersonuppgifter laglig.behandling aven

föreskriftermeddelakomma närmarelagförslaget36 § istöd att omav
bestämmelsen.tillämpningen av

omständigheter görförsta dedenpunkt 1Under ensomavanges
samtycker tillenskildelaglig. Om denpersonuppgifterbehandling av

fårBestämmelsentillåten.dennabehandling skall ettsomsesvaraen
skall hamöjligtdetlångtenskilde så ärprincipen denföruttryck att

personuppgifterbehandlingensjälv bestämma överrätt somavatt
samtyckehurreglerasförslag§ i utredningensI 12 etthonom.avser

återkallas.samtyckede fallgäller ioch vadutformatskall ettsomvara
dentillåtenpersonuppgifterbehandlingpunkt 2Enligt är omaven

det skerförutsättningeller, underavtalfullgöra attförbehövs ettatt
genomföraförbehövsbehandlingenenskildes begäran, attdenpå
Behandlingavtal.leda tillavseddaåtgärderförberedande är ettattsom
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personuppgifter sker i samband med avtalsförhållande tordeettav som
i regel ske imed fall passivt samtycke. I vissa fall har denvart ett
enskilde också möjlighet undgå automatisk databehandlingatt genom

välja avtalspart. Om behandlingen känsliga uppgifteratt en annan avser
krävs enligt 20 § den enskilde lämnar sitt samtycke till behand-att
lingen eller behandlingen har stöd i lag eller författning.att annan

När det gäller förberedande åtgärder avsedda leda tillär att ettsom
föravtal måste, behandlingen skall tillåten enligt punkt denatt vara

enskilde ha tagit något initiativ för inleda dialog kanatt en som
resultera i avtalsslut. försäkringsbolagHos skulle personuppgif-ett ett

erhållits i samband med förfrågan försäkringsvillkor kunnater som om
behandlas med stöd förstall § stycket kanDet exempelvisav vara
fråga behandling uppgifter bostad och inventarier förom av om
framräkning hemförsäkringspremie. Skall den känsligatypav en av
uppgifter i 20 § i lagförslaget behandlas krävs dock ettsom anges
skriftligt samtycke. Således det inte möjligt enbart med stödär att av

förfrågan viss försäkring behandla uppgifter denen om en om
presumtive försäkringstagarens hälsotillstånd.

Även i samband med kreditgivning kan det bli aktuellt med viss be-
handling före avtalsslutet. Med stöd § förstall stycket 2 kanav
exempelvis bank behandla kreditupplysningar enskild ien om en
samband med handläggningen láneansökan.av en

andra punkten i förevarandeDen bestämmelse får inte alltförges en
vid tolkning. Vid kontantköp avtalsrelationen avslutadär närt.ex. ett

Ävenlevererats och betalning skett. vid upprepadevaran om en person
tillfällen anlitar visst företag för leverans eller tjänsterett av varor
innebär inte detta avtalsförhållande i den mening iatt ett som avses
bestämmelsen föreligger. Av detta följer dock inte företag äratt ett
förhindrat i sin marknadsföring behandla personuppgifteratt egen som
härstammar från tidigare kundrelationer. Om den tidigare kunden
anmält sitt intresse få del företagets reklammaterial, fâr hanatt ta av

ha samtyckt till den behandling hans personuppgifteranses av som
behövs för detta ändamål, förutsättningallt under samtycketattnya
lämnats i enlighet med bestämmelserna i 12 Det marknads-nya
föringsändamâlet får enligt 9 § förenligt med det gamlaanses vara
ändamålet. Med stöd sådant samtycke bör postorder-ett ettt.ex.av
företag kunna sända sina årliga tillkataloger den enskilde.ut

företagEtt kan emellertid i sin marknadsföring också använda sig
bestämmelserna i första1l § stycket Utredningen återkommer tillav

detta i anslutning till den angivna förevarandepunkten i paragraf.
Vad har marknadsföring i förhållande till tidigaresagtssom nu om

kunder gäller också marknadsföring potentiella kunder.som avser
Om anställningsförhållande föreligger behandlingenkanett av

personuppgifter i princip ske med stöd punkt För behandlingav av
känsliga personuppgifter anställningsförhållanden finnsi också
särskilda bestämmelser i 32 35 §§.-
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En behandling enligt punkt tillåten3 den behövs förär denattom
persondataansvarige skall kunna fullgöra sådana åligganden följersom

lag eller författning..av annan
finns mångaDet exempel lagstiftning ålägger myndighetersom

och företag redovisningsskyldighet, kontrollverksamhet elleren
funktion förutsätterliknande personuppgifter behandlas. lattsom sam-

manhanget kan det påpeka bestämmelsen i 9 §värt att attvara om
anknytningen till ändamål gäller för behandling skerävenett en som

förstamed stöd ll § stycket behandling blir nödvändigEnav som
på grund ålägganden i lag eller författning måste således, förav annan

förenliglaglig, med de ursprungligen bestämda ända-att vara vara
personuppgiftermålen, skall behandlas för detävenom samma nya

ändamålet. Om kravet på förenlighet inte uppfyllt de enskildamåsteär
berörs sitt samtycke till den behandling med detsom ge som avses nya

ändamålet. allmänhet torde dock fallenI i de berörda detnu nya
förenligtändamålet med det ursprungliga. Vid behandlingvara av

uppgifterkänsliga krävs enligt 20 § dessutom den enskilde lämnatatt
samtycke till behandlingen eller behandlingen isitt har stöd lagatt

författning. således inte tillräckligt föreller Det är attannan en
behandling känsliga personuppgifter skall tillåten, att ettav vara
áliggande i lag nödvändiggör behandling uppgifterna. Föreliggeren av

samtycke måste själva behandlingen deinte känsligaäven av upp-
gifterna författningsreglerad. utredningen utvecklatSom närmarevara

avsnitt 9 i den allmänna motiveringen förutsätter förslaget tilli en ny
tillkommer författningardatalag det antal reglerar be-att ett som

handlingen känsliga personuppgifter.av
och sjukvårdslagenI hälso- 1982:763 åläggs landstingskommuner

inte ingår ioch kommuner landstingskommun erbjudaattsom en en
god hälso- och sjukvård. Genom taxeringslagen 1990:324 åläggs
riksskatteverket leda och för taxeringsarbetet i landet. All-att ansvara

åligganden denna faller inte in under punkt Det måstemänna typav
sig konkreta skyldigheter i vissa bestämda situationer.röra om

Arbetsgivare åläggs olika författningar skyldigheter nöd-genom som
vändiggör relativt omfattande personuppgifter.behandling I regelen av
innefattar dessa åligganden skyldighet lämna olika uppgifteratt uten

arbetstagare. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn kan vidareom
skyldiga lämna uppgifter enligt 2 kap. tryckfrihetsför-att utvara

ordningen. Frågor utlämnande personuppgifter har behandlatsom av
särskilt i avsnitt i den allmänna finns5.4 motiveringen. I 32 35 §§-
särskilda bestämmelser behandling personuppgifter förkänsligaom av
anställningsändamål. Enligt de särskilda bestämmelserna kan vissa
uppgifter behandlas för anställningsändamål den enskildesäven utan
samtycke.

Med stöd punkt 4 kan personuppgifter behandlas behand-av om
lingen framstår erforderlig för skydda intressen haratt storsom som
betydelse för den enskilde. förstaI hand åsyftas situationer då den
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enskilde någon anledning stånd lämna sitt samtycke tillär attav ur
behandlingen. Det kan exempelvis fråga behandlingomvara av
journaluppgifter i de fall då patienten grund sjukdompå ärav
förhindrad lämna sitt samtycke. Däremot torde under denna punktatt

sådan behandling i för sig den enskilde,inte ochrymmas som gagnar
den enskilde grund oförstånd, ovilja eller andra skäldär på avmen av

inte lämnar sitt samtycke.
offentligaBestämmelsen i punkt 5 sikte på den sektorn,närmasttar

myndighetsutövning i vissa fall kan överlåtas på privat-även om
försubjekt. Punkt behandling laglig den behövsrättsliga 5 gör omen

uppgift eller i myndighetsutöv-utföra i det allmännas intresseatt en
motiveringen, avsnitt 10, har forskning ochning. I den allmänna

intresse.statistik exempel på uppgifter i det allmännasnämnts som
uppgiften skall i det allmännas intresse medförKravet attatt vara

dignitet. forsk-med behandlingen måste ha viss Utöverändamålet en
uppgifter i detstatistik kan exempel på liggerning och somsom

frågor människors hälsa, miljön,allmännas intresse nämnas om
intresset det finnsredligheten i handeln, brottsbekämpning och attav

jfr avsnitt Också behovetfungerande arbetsmarknad ll. enaven
transportmarknad frågoreffektiv förvaltning och fungerande är somen

allmännas intresse.ligger i det
kunskapsutvecklingen inom olika områdenForskningens bidrag till

Behandlingenallmänt intresse.i samhället är stort person-avav
statistikändamål torde därför tillåtenuppgifter för forsknings- eller vara

nödvändig för utföraden grund behandlingensåväl på är attatt en
behandlingenden grunduppgift i det allmännas intresse 5 attsom

nödvändig för tillgodose allmänintresse änvägerär tyngreatt ett som
integritetsskyddsintresse 6.den enskildes

personuppgifter be-behandlingPunkt 5 medger också omav
Med myndighetsutövningbehövs i myndighetsutövning.handlingen

för enskild bestämma förmån,utövning befogenhetförstås att omav
disciplinpâföljd, avskedande eller jäm-skyldighet,rättighet, annat

myndighetsutövning detförhållande. Utmärkande för rörförbart är att
uttryck för samhälletsandra åtgärdersig beslut eller ärytterstsomom

intemedborgarna. Det behövermaktbefogenheter i förhållande till vara
för den enskilde med-innebär förpliktelserfråga åtgärderom som

Även beviljandeexempelvisgynnande beslut, såsomborgaren. av
myndighetsutövning. Intesociala förmåner räknastillstånd och som

i denpersondataansvarigemyndighetsutövning denbara nuavsesav
fördet möjligtskall ocksåpunkten. Bestämmelsen göraaktuella en

för denuppgifter behövssådanamyndighet lämna attutatt som
myndighetsutövning.sinskall kunna fullgöramottagande myndigheten

myndighetsutövning ske medmedbehandling i sambandOfta kan
följdbehandlingen intei de fall ärstöd punkt avenmenav

tillämplig. Förpunkt 5 bliförfattning kanåligganden i lag eller annan
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behandling känsliga personuppgifter för forsknings- eller statistikän-av
finnsdamål särskilda bestämmelser i 30 31 §§.-

Punkt 6 syftar främst på den enskilda sektorn. Enligt punkt 6 är en
behandling laglig den förnödvändig tillgodose allmänin-är att ettom

eller intresse hos den persondataansvarige, under förut-etttresse
sättning dessa intressen enskildesden intresseväger änatt tyngre av

behandling uppgifter honom inte ägeratt av om rum.
frågorMed allmänintresse har betydelse för antalett stortavses som

människor.
beträffandeLiksom punkt 5 kan behandling personuppgifter iav

med forskning ochsamband statistik exempel på situationeranges som
det kan föreligga allmänintresse. I 8 kap. 7 § sekretess-när ettanses

talas intresset allmän kännedom förhållandelagen rörom av om som
människors hälsa, miljön eller redligheten elleri handeln liknandeett
allmänintresse. Enligt punkt 6 krävs dessutom den persondataansva-att

intresseavvägningrige och denna resulterar i allmän-gör att atten
intresset eller den persondataansvariges intresse behandlingen kanav

den enskildes intresse behandling inteväga äntyngre attanses av en
till stånd.kommer

Behandling personuppgifter i kreditupplysningsverksamhet kanav
enligt utredningens mening också ske med stöd punkt Kreditupp-av

förlysningsverksarnhet viktig faktor effektiviteten iutgöraanses en
näringslivet. enskilde kan integritetsskyddshänsyn haDen ettav

iintresse behandling samband med kreditupplysnings-attav en
verksamhet inte sker, detta intresse har inte tyngd detmen samma som
motstående intresset. enskildes behov integritet f.ö.Den kan ocksåav

konsumentskyddsintressen innebörd det ligger ivägas mot attav
samhällets intresse tillse konsumenter inte sigpå störreatt att tar en

de klararskuldbörda än av.
personuppgifterBehandling för direktreklamändamål bör ocksåav

kunna ske med stöd punkt Så länge direktreklamenmottagarenav av
inte sig personuppgifter behandlas får direktreklamenmotsätter att

tillgodose intressen både hos den hospersondataansvarige ochanses
Om reklamen skulle komma sigmotsättamottagaren. mottagaren attav

denna, bör detta konstituera sådant intresse hos den enskildeett som
den persondataansvariges intresse och den sistnämnda får dåövertar

direktreklamen till den enskilde. uttrycklig regel förbudEnstoppa om
personuppgifter förför den persondataansvarige behandla direkt-att

i finnsreklamändamål strid den enskildes önskan i 28 § i lag-mot
förslaget.

för direktreklam kan få domineran-Adresser på olika Densätt.man
för sådana adresser SPAR. viss utsträckning konkurrerarde källan Iär

efter beställning till-enskilda adresskällor med SPAR attgenom
handahålla adressetiketter. företag kan vidare använda sittEtt eget

för marknadsföra produkter. med stödkundregister Uttagatt avnya
offentlighetsprincipen kan för direktreklamändamål.också användas
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Vid sidan de angivna metoderna förekommer det attav nu person-
uppgifter behandlas s.k. marknadsföringslistor överlåts. Enattgenom
sådan lista innehåller, förutom och adress, någon uppgift dennamn om
enskilde konsument. Något ärende överlåtelse mark-som om av en
nadsföringslista har inte förekommit hos Datainspektionen, trots att
förfarandet i viss utsträckning torde förekomma i Sverige. Utomlands

det däremot vanligt ochär har vissa håll missbrukats,systemet
särskilt i USA. Enligt utredningens mening intebör överlåtelse av
marknadsföringslistor kunna ske med stöd § första stycketll Förav
sådan behandling personuppgifter krävs alltså samtycke deav av
berörda enskilda.

Punkt 6 medger också behandling personuppgifter får skeatt av
efter avvägning mellan intresset hos den enskilde och intresset hosen
den till vilken den persondataansvarige lämnar de aktuellaut upp-

Ävengifterna. här kan kreditupplysningsverksarnheten väljas som
exempel, där kreditgivarnas intresse få underlag för kredit-att ettav
givningen får den enskildes intresseväga äntyngre attanses av
uppgifter honom inte behandlas i anslutning till kreditupplys-om
ningsverksamheten.

I bestämmelsens andra stycke den intepersondataansvarigeattanges
får lämna personuppgifter det finns anledningut att anta attom
uppgifterna efter utlämnandet kommer behandlas sättatt ett som
strider datalagen. För myndigheter gäller i stället bestämmelsernamot
i sekretesslagen.

En motsvarighet till bestämmelsens andra finnsstycke i § i den11
gällande datalagen.

Bestämmelsen i tredje stycket 7 § första denstycket 3 imotsvarar
gällande datalagen.

När ställning skall till försäljning skall tillåtas fårtas om en en
bedömning försäljningen liggergöras i det allmännas intresse 1 l §om
första stycket 5 eller den innefattar sådant allmänintresseettom som

den enskildes integritetsintresse förstaöver ll § stycket 6. Enligttar
vad uttalades i förarbetena till den aktuella bestämmelsen isom
datalagen prop. 1990/9l:60 50 kan försäljning betingads. en vara av

så starkt samhällsintresse finnsdet skäl tillåta den.ett att att
Det bör framhållas myndigheternas användning personuppgif-att av
för försäljning måste stå i överensstämmelse med det ändamålter som

har bestämts för behandlingen uppgifterna. fråga harDennaav
diskuterats i den tidigare angivna propositionen s. 51.

Utredningen vill avslutningsvis frågan hur tillåtlighetenta upp av
olika behandlingar bör bedömas i sambearbetningsfallen.

För bedöma sambearbetning tillåten får förstäratt taom en man
ställning till personuppgifter får lämnas i föroch sambe-utom
arbetningen från den eller de aktuella datasamlingarna. Denna
bedömning får enligt bestämmelserna förevarandegöras i paragraf.
Därefter får ställning till sambearbetningen sådan ärtaman om som
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tillåten, vilket också får ske med tillämpning ll De grund-av
läggande bestämmelserna datakvalitet också tillämpliga.är Fråganom

personuppgifter blir missvisande eller på inkorrektasätt börom annat
särskilt uppmärksammas i det sammanhanget.

Vad har har situationer där sambearbetningensagtssom avsettnu
inte omfattar känsliga uppgifter enligt 20 Enligt den paragrafen får
känsliga personuppgifter bara behandlas den enskilde har samtycktom
till det eller det följer särskilda bestämmelser i datalagen ellerav annan
författning. Den särskilda författningsregleringen förutsätts ange
åtminstone vilka uppgifter får behandlas, får ha tillgångsom vem som
till uppgifterna och vilka får persondataansvariga. Lämpligasom vara
skyddsbestämmelser skall också ställas Det sagda innebär, attupp. nu

känsliga uppgifter förekommer i sambearbetningssituation,om en
sambearbetningen får förekomma bara i den man den har stöd i
författning, inte särskilt samtycke föreligger.om

Paragrafens första stycke torde överensstämma med artikel 7 i
förslaget till EG-direktiv. Enligt ordalydelsen artikel 7.e skulle dockav
kravet på nödvändighet bara hänföra sig till första ledet i den bestäm-
melsen och alltså inte till myndighetsutövning. Kravet be-att
handlingen skall behövas bör emellertid också behandlingavse av
personuppgifter i myndighetsutövning, liksom all behandlingannan

i paragrafen. Enligt vad utredningen har förstått kommersom avses
artikel 7.e under det fortsatta beredningsarbetet inför Ministerrâdets
beslut formuleras så nödvändighetsrekvisitet ocksåatt attom avser
myndighetsutövning

12 § Den enskildes samtycke enligt II § första stycket eller1 tredje
stycket skall lämnas uttryckligen och viss behandling.avse
Innan samtycke lämnas skall fåtthan ha del tillgänglig in-av
formation behandlingens ändamål, vilka personuppgifterom
eller slag personuppgifter det gäller, till uppgiftemaav vem
skall lämnas och påadress denut persondaansva-samt namn
rige.

Ett samtycke har lämnats förstaenligt stycket kan närsom
Ãterkallelsenåterkallas.helst är dock ifrågaverkanutansom

den behandling personuppgifter har ägt innanom av som rum
den persondataansvarige fick återkallelsen.del av

Paragrafen vilka krav uppställs för samtycke enligtatt ettanger som
förstall § stycket l eller tredje stycket skall giltigt. hän-Envara

visning till 12 § sker också i andra paragrafer, nämligen 20, 21 och
35 §§.

förslagetI till EG-direktiv definieras den enskildes samtycke the
data subject’s varjeconsent uttryckligt angivande önskansom av en
varigenom den enskilde tillkännager sitt samtycke till att person-
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förutsättninguppgifter med anknytning till honom behandlas. En är att
med behand-enskilde tillgänglig information ändamåletden har om

uppgifter eller slag uppgifter det gäller,lingen, vilka mottagaren avav
persondataansvarige.personuppgifterna och adress densamt namn

fårfri vilja och specificerat. DetSamtycket måste när somges av vara
verkan 2.återkallas, dock retroaktiv art. g.helst utan

samtycke i bådetill direktivförslaget kanEnligt kommentaren ett ges
fri vilja i situatio-form. Samtycket måstemuntlig och skriftlig ges av

iför påtryckningar, såsomenskilde kan tänkas blidär den utsattner
dennes arbetsgivare.mellan anställd ochexempelvis förhållandet en

samtycke och denfråga informeratmåsteDet ett person-vara om
med den information handärför förse den enskildedataansvarige måste

specific, vilketspecificeratSamtycket måste vidarebehöva.kan vara
hänförligt tillmåsteinnebär detenligt kommentaren att envara

utförsenskilde ochbehandling berör densärskild av ensomsom
tilländamål. Anledningenpersondataansvarig för särskiltsärskild ett

får retroaktiv verkansamtycke inte är,återkallelse attettatt enaven
blifall skulle kunnautfördes ibehandling laglig dennär annatvarsom

olaglig i efterhand.
samtycke till be-förevarande bestämmelse måsteEnligt ett en

vissuttryckligen ochpersonuppgifter lämnashandling avse enav
muntligt ellerantingenSamtycket, kan lämnasbehandling. som

enskildeklargöra denotvetydigtskriftligt, måste på sätt attett
möjligt vidtill viss behandling. Det börsamtycker ettattvaraen

varjebehandlingar,till flera olikatillfälle lämna sitt samtycke men
behand-mån intespecificerad i denenskild behandling måste vara

exempelvis skeSpecificeringen kanslag.lingarna är genomsammaav
ändamålet med be-behandlingen,skall utföraangivande av vem som

Kravetuppgifterna skall lämnashandlingen och till attut.vem
blirnormalt intespecificerat innebär detsamtycket skall attvara
visspersonuppgifterbehandlingsamtycka till allmöjligt att som enav

utföra.arbetsgivare, kan kommapersondataansvarig, exempelvis atten
vilkeninförstådd medskall heltden enskildeAvsikten är att vara

skall informeratsamtycker till. Detbehandling han etttyp varaav
den enskilde skalldärför kravetbestämmelsen uppställssamtycke. I att

uppgifter ellervilkafall behandlingens ändamål,iunderrättas vartom
uppgifterna skall lämnastilluppgifter behandlingenslag vemavser,av

adress.persondataansvariges ochuppgift denut samt namnom
personuppgif-behandlingförutsättning församtyckeOm är att aven

behandlingeninhämtas innanfå ske, Samtycketskall måste startar.ter
behandling,begreppetkan i sammanhangetDet värt attatt noteravara

stycket, omfattarandra ävendefinition i 3 §enligt den gessom
personuppgifter.insamling av

samtycke.vidframtid bundenblir inte för allDen enskilde ett
helstsamtyckebestämmelsens andra stycke kan närEnligt ett som

verkan.retroaktivåterkallelse har emellertid ingenåterkallas. En
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denlagligbehandling närhärtillAnledningen är att varsomen
innebärefterhand.bli olaglig i Dettafall skulle kunnautfördes i annat

utförts med stödi undersökninguppgifternasamtidigt avatt somen
återkallelse.vidare efterbehandlasinte kansamtycke en

erforderligtpersonuppgifter skerbehandlingEn utan attsomav
i 47straffsanktionerasinhämtatssamtycke

samtyckedefinitionmed denBestämmelsen överensstämmer somav
be-det inte itillvidaEG-direktiv, såtillförslageti attutomges

vilja. Enligtfriskallsamtyckestämmelsen att ett avges avanges
samtyckeerforderligtdet intemeningutredningens är att ettatt ange
allmännafölja redanfåreftersom dettafrivilligt,skall avansesvara

rättsgrundsatser. -

får behandlaspersonuppgifterVilka

för visstbehövspersonuppgiftersådana ettEndast13§ som
får behandlas.ändamål

personuppgiftersådanaendastBestämmelsen, somattangersom
debegränsasyftar tillbehandlas,ändamål fårvisst attförbehövs ett

behandlar.i övrigtellerpersondataansvarig samlaruppgifter ensom
personuppgifter skallföreskrivsEG-direktivtillförslagetI att vara

till detrelationställt iöverflödiga, alltoch interelevantalämpliga,
6.l.c.behandlas art.vilket deförändamål

fårpersonuppgiftervilkengenerelltgår inteDet typ somatt avange
behandlingenändamål medtill detstället måsteIbehandlas. man se

samlar inhaninnanbestämmerpersondataansvarigeden upp-som
ändamålsbe-olikaexempelgivits§ haranslutning till 9gifterna. l

mängdomfattanderelativtändamål kräverVissastämningar. att en
ändamål gårandrabehandling förmedan attbehandlas,uppgifter en

tillfrån fallpersondataansvarige fåruppgifter.fåtal Denmedutföra ett
föroch behövsrelevantauppgifter attvilka ärställning tillfall ta som

utföras.skall kunnabehandlingen

ändamål vilketförförhållande till detskall iPersonuppgifter14 §
fårDeaktuella.ochfullständigariktiga,behandlasde vara

ändamålet.det angivnaförhållande tillmissvisande iinte vara

deställs pågrundläggande kravvissabestämmelsenI somanges
ochriktigaskallUppgifternabehandlas.personuppgifter varasom

deskalländamåletgrundpåbehövsOm detfullständiga. varaav
framståuppgifterna intefårändamåletmedjämförelseVidaktuella. en

missvisande.som
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Bestämmelsen vad gälla i dag.motsvarar Utredningen harsom anses
valt i paragraf samla de generellaatt krav ställs på kvalitenen hossom
de personuppgifter behandlas. Den gällande datalagens 8 §som
föreskriver skyldighet för den registeransvarige korrigeraen sådanaatt
personuppgifter i register oriktigaär eller missvisande. I 9§som
åläggs den registeransvarige viss skyldighet vidta komplettering-en att

i de fall personregister innehållerett personuppgiftar med hänsynsom
till registrets ändamål måste ofullständig eller det ianses ettom
personregister förteckningutgör över saknas någonsom personer som
med hänsyn till registrets ändamål måste förväntas ingå däri.

Förslaget till EG-direktiv innehåller vissa grundläggande regler om
datakvalitet. Enligt artikel ochl.c d skall personuppgifter vara
lämpliga, relevanta och inte överflödiga förhållandei till de ändamål
för vilka de behandlas. Vidare skall personuppgifterna riktiga,vara
fullständiga och, nödvändigt, aktuella.om

Förevarande bestämmelse uppställer således till början kravet atten
personuppgifter behandlas skall riktiga. Bedömningensom vara av om
uppgifterna korrektaär får göras bakgrund det ändamål förmot av
vilket behandlingen sker.

Kravet personuppgifter skall fullständigaatt innebär allavara att
uppgifter relevantaär i förhållande till ändamåletom en person som
med behandlingen och också behövs för ändamålet skall finnassom
med. Som exempel fallpå då utelämnande uppgifter kan förorsakaav
rättsförluster kan behandlingnämnas personuppgifter innefattarav som
meritförteckningar. Ett utelämnande uppgift viss utbildning ellerav om
tjänstgöring torde regelmässigt medföra risk för rättsförlust för denen
enskilde. Om inte alla relevanta meriter finns med uppfyller person-
uppgifterna inte de krav fullständighetpå ställs i förevarandesom upp
paragraf. Kravet fullständighet innebär också personuppgifternaatt
måste omfatta alla med hänsyn till ändamålet medpersoner som
behandlingen uppgifterna rimligen bör omfattas.av

Personuppgifter skall också aktuella, ändamålet krävervara om
detta. Personuppgifter överförts till arkivmyndighet utgörsom
typexemplet på fall uppgifter intenär behöver aktuella. Klipparki-vara

Ävenhos tidningarna är exempel.ven ett andra fallannat där
ändamålet inte kräver personuppgifter till alla delaratt aktuellaär kan
tänkas uppkomma. I exempelvis forskningsprojekt sträckerett sigsom

längreöver tidsperiod det kanskeär inte alltid nödvändigten med
hänsyn till forskningsändamålet personuppgifterna till alla delaratt är
aktuella.

Även vid bedömningen personuppgifter missvisandeär måsteav om
hänsyn till ändamålet med behandlingen.tas Personuppgifter i ettsom
sammanhang uppfattas rättvisande kan efter utlämnande ochsom
behandling för ändamål framstå missvisande.ett nytt Särskilt vidsom
sambearbetningar kan det således finnas anledning undersökaatt noga

personuppgifterna rättvisandeär i sitt sammanhang.om nya
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enligt 22 i lagförslaget skyldigpersondataansvarige §Den är att
framkommer misstankeutredning i de fall detföreta skälig attom en

inaktuell missvisande. En uppgiftpersonuppgift oriktig, ellerär som
ändras eller utplânas.inaktuell missvisande skalloriktig, eller rättas,är

uppgifterofullständigaskyldighet kompletteraBestämmelser attom
finns i 23

enskildstrikt för skadapersondataansvarige harDen ett somansvar
ofullständiga, inaktuellapersonuppgifter oriktiga,tillfogas ärattgenom

förstastraffbelagts i47 §49 §. Brott 14 § harmissvisandeeller mot
stycket

i sak medparagrafi förevarandeBestämmelserna överensstämmer
till EG-direktiv.förslaget

motiveratfår det klart ärbehandlas endast när§ Personnummer15
ändamålet viktenmed behandlingen,hänsyn tillmed av en

skäl. Person-beaktansvärtidentifiering ellersäker annatav
det finnsfår återges på datautskrifter endast närnummer

skäl.särskilda

gällande datalagen.andra stycket i den7 §Bestämmelsen motsvarar
hänför sig till denochvidtagits redaktionellaändringar ärDe som
lagförslag innebär.utredningensbegreppsbildningenförändring somav

för relativtharanvändningenBestämmelsen personnummeravom
har nyligenRegeringeninförts i den gällande datalagen.sedankort tid

fråganför utredasärskild utredaretillsättabeslutat att om enen
användningenbegränsning personnummer.avav

enskildepersonuppgifter från denInsamling av

skall dennefrån enskildsamlas inpersonuppgifter16 § När en
underrättas om

för,behandlasändamål uppgifternade som
uppgiftsskyldighetuppgiftsskyldigheten,förgrunden om

frivilligt,uppgiftslämnandet äreller i fallföreligger, attannat
uppgifter,underlåter lämnaför honom hanföljdema attom

uppgifterna skall lämnastill ut,vem
25 §§,22, 23 ochrättelse enligttill insyn och samträtten

persondataansvarige.påadress denochnamn
måninte i dengäller docki första stycketBestämmelserna

försvåraskulleunderrâttelseskyldighetenfullgörandeett av
kontroll ellerförverksamhetmyndighetseller hindra annanen

tillsyn.

till denskall lämnasinformationvilkenbestämmelsenI somanges
behandlas samlasskallpersonuppgiftersamband medienskilde att som
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in från denne. Syftet med bestämmelsen är underlätta för denatt
enskilde de rättigheterutöva lagförslagetatt honom. förstaIsom ger
hand skall han dock informationen möjlighet ställninggenom att tages
till han vill eller måste lämna från sig uppgifter.om

Förslaget till EG-direktiv ålägger den persondataansvarige tillseatt
den enskilde, från vilken uppgifter samlas in,att underrättas i vartom

fall ändamålet med den behandling uppgifterna är avsedda för,som
uppgift huruvida det obligatorisktär eller frivilligt på deom att svara
frågor ställs, vilka konsekvenser det får för den enskilde hansom om
underlåter eller kategorieratt mottagarnasvara, mottagareav av
uppgifterna, till tillgångrätten till och rättelse uppgifter hänförav som
sig till den enskilde uppgift den persondataansvarigessamt om namn
och adress art. ll. l.a f. Underrättelseskyldigheten gäller dock inte-
i de fall information till den enskilde skulle försvåra eller förhindra
utförandet övervakande och kontrollerande funktioner hosav en
myndighet eller upprätthållandet allmän ordning art. 11.2.av

Vid insamlandet uppgifter från den enskilde skall denneav
underrättas det eller de ändamål uppgifterna behandlas förom som
punkt 1. Därmed den enskilde skall underrättas detattavses om
ändamål den persondataansvarige enligt 9 § i lagförslaget skall hasom
bestämt för insamlingen och den vidare behandlingen uppgifterna.av

I de fall den enskilde skyldigär lämna de efterfrågadeatt upp-
gifterna skall underrättelse lämnas grunden för uppgiftsskyldighetenom

Ärpunkt 2. uppgiftslämnandet frivilligt skall detta Upp-anges.
giftsskyldighet har varit föreskriven vid exempelvis de allmänna folk-
och bostadsräkningarna.

Den enskilde skall vidare underrättas konsekvenserna attom av
underlåta lämna uppgifter punkt 3. Vid lagstadgadatt uppgiftsskyldig-
het finns ofta angivet konsekvenserna underlåtenhet lämnaattav en
uppgifter. Exempelvis kan den uppsåtligen eller oaktsam-som av grov
het underláter fullgöra skyldighet avlämna kontrolluppgiftatt att
straffas med böter eller fängelse i högst månader, 4 kap. 8 första§sex
stycket 2 lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter.om

Underrättelse skall också lämnas till uppgifterna skallom vem
lämnas punkt 4. I många fall torde den persondataansvarigeut ha en
uppfattning till eller till vilka kategorier ellerom vem av personer
organisationer uppgifterna skall lämnas I sådant fall skallsom ut.
underrättelse härom lämnas till den enskilde. Det ligger i sakens natur

i de fall uppgifter lämnas bliratt allmänna handlingar hossom
myndigheter, myndigheten inte kan kommer delattange tavem som

uppgifterna med stöd offentlighetsprincipen.av av
Den enskilde har enligt 22 och 23 §§ i lagförslaget bl.a. fårätt att

oriktiga, inaktuella, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade,
ändrade, kompletterade eller utplånade. Enligt §25 har den enskilde

till underrättelserätt innehållet i personuppgift behandlas. Vidom som
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uppgifter fråninsamling den enskilde skall denne underrättasav om
sina rättigheter enligt 22, 23 och 25 §§ punkt 5.

Slutligen skall den enskilde underrättas den persondataansvarigesom
adress punkt 6.ochnamn

föreliggerEnligt andra stycket dock inte skyldighet lämna under-att
enligt första stycket i skulle försvåra eller hindrarättelse den mån detta

myndighets kontroll- eller tillsynsverksamhet. Med kontroll- elleren
åsyftastillsynsverksamhet sådan behandling sker i sambandäven som

uppgiftmed förundersökning i brottmål. Särskilt ändamålet medom
behandlingen skulle i många fall kunna försvåra kontroll- elleren
tillsynsverksamhet. bör underrättelseskyldigheten kanDet attnoteras

effektunderlåtas bara i den utsträckning den skulle få negativsom en
granskningsverksamheten. förutsättas höra tillpå Det kan t.ex.

undantagen underrättelse enligt punkterna 5 och 6 kan underlåtasatt
andra stycket.med stöd av

framgått torde utredningens förslagSom redogörelsen stämmaav
med förslaget till EG-direktiv, såtillvida undantagetöverens utom att

innefattar upprätthållande allmäni fråga verksamhetom som av
inte finns med i bestämmelsens andra stycke.ordning

Säkerhet

lämpliga tekniska och17 § Den persondataansvarige skall vidta
åtgärderorganisatoriska för skydda personuppgifteratt som

förlust, otillåtenbehandlas oavsiktlig förstörelse ellermot
otillåten otillåtenförstörelse eller behandling eller motannan

insyn.

bestämmelse och 18 säkerhetsaspekter på be-Denna § behandlar
personuppgifter. paragraf finns be-handlingen I förevarandeav

stämmelser, delvis § första stycket 5 i den nuvarande7motsvararsom
reglerna har emellertid och gällerdatalagen. De byggts ävenutnya

personuppgifter oavsiktlig förlust otillåtenskydd ochmot motav annan
insyn. straffsanktionerats ibehandling och Bestämmelsen har 47 §även

första stycket
datasäkerhet ofta förBegreppet används samlingsbegreppettsom

skyddet datasystem. ADB-säkerhet sådant begrepp.är ett annatav
begreppet informationssäkerhet kommit tillUnder är har ocksåsenare

tillgänglighetanvändning. Frågor driftmässig säkerhet krav på tillom
frågor obehörigdatorer och datasamlingar förenas med skydd motom

förändring och förlust data. den offentliga sektornåtkomst, Inomav
offentlighetsprincipen skall kunna förenasställs särskilda krav på att

med effektivt skydd insyn.ett mot
gällande registeransvarige särskilt iakttaEnligt skall denrätt att

otillåtenuppgifterna i personregister skyddas oavsiktlig ellerett mot
förstaförstörelse eller otillåten ändring eller spridning 7 § stycketmot
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5. Datainspektionen kan i samband med tillstånd beviljas föratt
personregister bl.a. villkor kontroll och säkerhet 6 första§ge om
stycket 10. l mån behov kan sådana villkor meddelasävenav om
förandet personregister har lett till otillbörligt intrång i personligav
integritet eller det finns anledning sådant intrång skallanta att
uppkomma 18 §. Den uppsåtligen eller oaktsamhet brytersom motav
Datainspektionens beslut villkor, obehörigen lämnar utom person-
uppgift eller inte gallrar registret kan dömas till böter eller fängelse i
högst år 20§ första stycket. Den olovligen bereder sigett som
tillgång till upptagning för ADB eller olovligen ändrar eller utplånar
eller i registret för in sådan upptagning kan dömas för dataintrång till

fängelseböter eller i högst två år. Brottet straffbart pâ försöks-är även
och förberedelsestadiet, det inte ringa 21 §.ärom

Enligt Europarâdskonventionen skall lämpliga säkerhetsåtgärder
vidtas för skydda personuppgifter oavsiktligt eller otillåtetatt gentemot
utplånande, oavsiktlig förlust, otillåten åtkomst, ändring eller spridning

7. I de olika Europarâdsrekommendatiønernaart. på dataskyddsom-
rådet ställs också särskilda krav på datasäkerhetsåtgärder.

En principerna i OECD:s riktlinjer i fråga lntegritetsskyddetav om
och persondataflödet rimligaöver gränserna säkerhetsâtgärderär att
skall vidtas för skydda personuppgifter risker för förlust elleratt mot
otillåten åtkomst, förstörelse, användning, förändring eller otillåtet
röjande punkt OECD:sll. råd i november 1992 riktlinjer förantog
säkerhet i informationssystem, Guidelines For the Security of Informa-
tion Systems. Samtliga 24 medlemsländer har godtagit dessa riktlinjer
för säkerhet.

Förslaget till EG-direktiv föreskriver lämpliga tekniska ochatt
organisatoriska åtgärder skall vidtas för skydda personuppgifteratt mot
oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust och mot
otillåten ändring eller röjande eller någon otillåten behandling.annan
Sådana åtgärder skall säkerställa lämplig nivå säkerhet meden av
hänsyn till de uppgifter skall skyddas och värderingarten av som en

de tänkbara riskerna. Härvid skall beaktas Kommissionenav av
utfärdade rekommendationer datasäkerhet och inbördes nät-om
kompatibilitet art 17.1. Då personuppgifter sänds i nätverk skallett
åtgärder vidtas lämplig säkerhetsnivå 17.2. detart Omsom ger en
finns möjlighet till direktuppkoppling skall datorn och programvaran

utformad på uppkopplingensätt kan ske pågörett att ettvara som
lagligt 17.3. Artikel 33 i direktivförslagetsätt art Kommissionenger
befogenhet utfärda bestämmelser datasäkerhet.att om

finnsDet redan i dag inom EG antal direktiv påverkarett stort som
databehandlingens användning säkerhet.och En del dessa gällerstor av
bestämmelser rörande produkternas tekniska detaljer måstesom
beaktas inom respektive bransch. I vissa fall innefattar dessa normer

krav på viss teknisk datasäkerhet. fattadeäven l 1992 EG:smars
Ministerråd beslut handlingsplan för datasäkerhetsarbete,om en



SOU 1993:10 411

INFOSEC 92. Planen gäller för period två år. Syftet är atten om
utveckla global strategi skall användare elektroniskten som ge av
lagrad, bearbetad och överförd information skydd informations-ett av

olika hot. Avsikten det harmoniseradesystemen ärmot typer attav
och desynsätt metoder kommer fram INFOSEC ocksåsom genom

skall påverka övrigt EG-arbete där såkerhetsaspekter betydelse.är av
Under de tio åren har datasäkerhetsaspekter blivit alltmersenaste

uppmärksammade i Sverige. Staten har exempelvis under hela 1980-
talet i olika former låtit utreda sårbarhets- och säkerhetsfrågor och har
efter hand tilldelat vissa centrala myndigheter samordnande uppgifter
inom delar säkerhetsområdet. Under åren 1981 1986 arbetadeav -SÅRBSårbarhetsberedningen frågormed rörande säkerhet och
sårbarhet på dataområdet. Beredningens arbete ledde till publicerandet

antal En sammanfattning beredningens olikaett stort rapporter.av av
utredningsresultat de slutsatser och rekommendationer olikasamt som
projekt anledning till återfinns i beredningens slutrapport SOUgett
1986:12 Datorer Sårbarhet Säkerhet. En arbetsgrupp i Civildepar-

Samrådsgruppen för samhällets säkerhet inom dataområdettementet,
SAMS, har sedan år 1986 arbetat med frågor avseende ADB och
samhällets säkerhet. Våren 1990 lade fram fem Dsrapportergruppen
1990:43-47 under den titeln ADB och samhälletsgemensamma
säkerhet på 90-talet. Det s.k. ADB-säkerhetsrådet har gjort en
inventering säkerhetsprojekt hos myndigheter och organisationer.av
Resultatet inventeringen har nyligen publicerats i "ADB-rapportenav
säkerhet i Sverige: Vad gjorts och vad pågår." Bakom rådetsom som

Överstyrelsenstod ursprungligen för civil beredskap och Statskontoret.
ÖverstyrelsenUppdraget för rådet biståär för civil beredskap medatt

praktiskt samordna arbetet med säkerhets- och sårbarhetsfrágoratt i
fred och inför kris och krig. Målsättningen för verksamheten är att
minska sårbarheten i samhällsviktiga dvs. ärsystemorgan, som
nödvändiga för pâ acceptabel nivå bedriva verksamhet bedömsatt som

nödvändig för uppfylla det civila försvarets huvuduppgifter.attsom
Många myndigheter har föreskrifter eller råd ADB-gett ut om

säkerhet. Förutom Datainspektionen häromse nedan kan nämnas
Riksrevisionsverket, Statskontoret, Bokföringsnämnden, Rikspolis-

Överbefälhavaren Överstyrelsenstyrelsen, och för civil beredskap.
Statistiska Centralbyrån har också föreskrifter för användningengett ut

persondatorer inom byrån.av
denInom privata sektorn har också åtskilliga åtgärder vidtagits för

öka säkerheten vad gäller ADB. Större företag och organisationeratt
har ofta interna föreskrifter datasäkerhet. Etiska råd avseendeegna om
datasäkerhet finns också inom olika branscher.

Datainspektionen år 1989 allmänna råd avseende ADB-säker-utgav
het för personregister. Det huvudsakliga syftet med de allmänna råden

inspektionensär på hur persondata bör skyddas ochatt därmedge syn
hjälpa de persondataansvariga vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder.att
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vilka dåtill alla licensinnehavareråden distribueradesallmännaDe
utskick till alla nytillkomnaAlltjämt skeruppgick till 35 000.ca

kon-anordnade DatainspektionenUnder våren 1989licensinnehavare.
distribution tillpresenterades. Utöverde allmänna rådenferenser där

till olikaomfattande spridningrådenlicensinnehavare haralla getts en
intressenter.

beskriva kravenDatainspektionen valtallmänna råden harl de att
skyddsåtgärder. Viktenform krav på göraADB-säkerhet ipå attavav

rekom-Datainspektioneninformationsklassificering framhålls.en
Skyddsåtgärdemaintegritetsklasser.indelning imenderar treen

integritetsklas-för de olikaskydd behövsden nivåmotsvarar somav
rekom-skyddsåtgärderdetaljer kraven påI sina är snarastserna.

självregisteransvarigedenexempel. Detmendationer eller är som
allmänna rådenI deutforma skyddsåtgärderna.välja ochmåste

skyddsåt-behovetfaktorer påverkardet mångapåpekas äratt avsom
helt andradriftsituation kanSystemutformning eller göragärder. att

skydd till lägrelika bra eller bättrede angivnaskyddsåtgärder än ger
persondataansvariga. DekategorierRiktlinjerna gäller allakostnad. av

lika väl denharanvändas denkan stora system somsom avav som
förskyddsåtgärderförsta hand beskrivspersondator. Ibara har en

skyddsåtgärderbeskrivs vilkasärskilt avsnittIstörre system. ett som
persondatorer.då användermotsvarande säkerhetförkrävs man

tillstånds-råden i dende allmännaDatainspektionen har använt egna
rådenhar de allmännatillsynsarbetettillsynsverksamheten. Ioch

säkerhet vid inspektioner.rörandegrund för frågelistoranvänts som
och informationvid utbildningocksåråden harallmänna använtsDe

hosolika framträdandenkonferenser ochADB-säkerhetskrav vidom
Datainspektionentillstånd harVid meddelandepersondataansvariga. av

harde allmänna råden. Dettaöverväganden erinrati sinaregel omsom
ADB-säkerhet.villkormeddelaalternativ tillskett attett omsom

uppenbar risk denföreliggafall det har bedömtsEndast i de att an-
tilltillräckliga säkerhetsåtgärdervidtaskulle kommasvarige inte att

uppgifter i datasamlingeneller dådatasamlingenskydd för den aktuella
datasäkerhetvillkorintegritetskänsliga harsärskiltvarithar om

meddelarDatainspektionenbeslut tillståndmeddelats. deI om som
de allmännaansökningsförfarandet erinrasförenkladeenligt det om

Omalltså inte.datasäkerhetvillkordirektaråden. Några gesom
befintliga datasam-vid granskningemellertid,Datainspektionen av

personligiför obehörigt intrångföreligger riskfinner detlingar, att
datasäkerhet.meddela villkorkommainspektionenintegritet kan att om

grund för villkoren.råden tillde allmännaDå läggs
konsekvenserandraekonomiska ochsyfte undersöka deI att som

1990under årDatainspektionenmedfört företogkunde haråden en
god kännedomgenomgåendevisadeenkätundersökning. Svaren en

kännedomtillfrågade hadesamtligaråden. Ide allmänna settstortom
kommit tilli fallhade också mångaläst råden. Rådenoch hadeom
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vidanvändesdeVanligastverksamhet.derasanvändning i attvar
inriktadvarit heltfallhade i vissautbildningSådanutbildning.
hade ocksåpersonuppgifter. MångabehandlingvidADB-säkerhet av

där rådenin avsnittdatasäkerhetsutbildning lagt presenterats.i annan
ADB-handböcker ochutarbetandetstöd ivaritocksåRåden hade ett av

utarbetatföretagochmyndigheteranvändningtill närkommit egna
haft hjälphade dådatasäkerhet. Deför"lathundar"ochpoliciesregler,

säkerheten föroch nivå påomfattningrimligmedråden att ange enav
datasamlingar.olika

antal in-tekniska enhetDatainspektionens1991/92 företog ettUnder
datalagen vadefterlevnadenundersökamed syftespektioner att av

persondata-mån dei vilkenundersöktesSpecielltdatasäkerheten.avser
persondata-tiourval gjordesråden. Ettde allmännaföljeransvariga av
omfattandeochkänsligsamhället därisektorerfrån olikaansvariga

inspekterades polis-Bl.a.personuppgifter förekommer.behandling av
och vårdcen-advokatbyråerkyrkoråd,skattemyndighct,myndighet, en

rådensallmännatill deallmänhetkände ipersondataansvarigatral. De
dåochde använtsdockfall hadeiEndast attexistens. angettett man

den k.ledningen ellerVarkendatasäkerhet.utbildningen idel i s.som
terminalenl-vidsitterdendvs.datasystem,slutanvändaren ett somav

innehålletkännedomhadedatasamling,isökerochpersondatorn omen
systemansvarigaintrycketfickråden. Däremot attde allmännai man

sig rådenstillhade tagitochkände tillutvecklingsansvarigaoch
kunniga idessasärskiltgälldeinnehåll. Detta varpersonerom

iindelningendetverkadeFramför alltsäkerhetsfrågor. som om
de in-nåddeGenerelltslagit igenom.hadeintegritetsklasser sett

rådenallmännadesäkerhetnivåtill denintespekterade somavupp
tillfredsställandekundeinspektionervidEndastkräver. tre en

skriftligavanligaste bristernaBland dekonstateras. attdatasäkerhet var
oskyddat,förvaradesfileserversaknades,ADB-ansvarigaförregler att
oftaloggningenochoskyddatförvaradesdatamedia att varatt

varit slapp. Manfalli mångahadeLösenordshanteringenbristfällig.
mellan denglappoftadetvidare konstaterakunde ett stortatt var

bakomliggandedenochtillståndsansökaniinformation som gavs
de fallsäkerhetsåtgärder. Iochgäller ADB-systemdetverkligheten när
kundeföljdes. Detintedessakunde konstateragivitsvillkor attman

ansökningsför-förenklatvidvillkorkonstaterasockså ettatt gessom
uppmärk-de inteeftersompraktikeniverkanhade någonfarande inte

detefterlevasvillkor skallförkonstaterasI attattrapportensammas.
sida.Datainspektionenskontroll frånformnågontroligen krävs av

Åtminstone medkombinerasbörvillkoreti enrapporten attanser man
registeransvarige bördenåtgärdad ochskallden atttidsgräns när vara

vidtagits.åtgärdredovisa näranmodas att
hotentekniskutarbetatocksåDatainspektionen har rapport omen
titelnunder1991publicerades årtelefaxanvändning. Rapportenvid

telefaxöverföring.personuppgifter vidförADB-säkerhet
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Det ökande antalet datasystem och känsliga datasamlingar har gjort
säkerhetsfrågorna allt viktigare. Det finns idag antal datasam-ett stort
lingar innehåller mycket känsliga uppgifter. Mångasom dessa harav

utformning ökar riskerna för integritetsintrång.en Detsom är
exempelvis vanligt datasamlingar via terminaleratt används ett stortav
antal Hos många persondataansvariga bearbetarpersoner. ocksåman
känsliga personuppgifter persondatorer. Det gäller inte minst inom
sjukvården och i övrigt i statlig och kommunal verksamhet.

Datasäkerheten är särskilt låg vid användning persondatorer.av
Ännu blir problemetstörre när persondatorer kopplas i lokalasamman

Persondatorernanät. används i vanlig kontorsmiljö och denutan
kontroll och ansvarsfördelning vanlig vidär centrala datoranlägg-som
ningar. Ett lokalt nätverk installeras ofta ansvarsfrågan förutan att

Ännuklarlagd.nätet är mindre genomtänkt brukar skyddet för den in-
formation lagras i persondatorer och s.k. fileservers Detsom ärvara.
svårt åstadkomma heltäckande säkerhetslösningatt i lokalten ett
nätverk. Säkerhetsaspekterna på sådana behandlasnät bl.a. i Stats-
kontorets skrift 1990:30 Säkerhet i lokala nät.

förevarandel paragraf den persondataansvarige skall vidtaattanges
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skyddaatt person-

Åtgärdernauppgifter behandlas. skall till början skyddsom etten ge
oavsiktlig förstörelse eller förlust,mot vilket i första hand syftar på

sådant kan inträffa inom den persondataansvariges organisa-som egen
tion. Därefter nämns alla former otillåten behandling, vilketav tar
sikte såväl interna på personinformationen.externasom angrepp
Personuppgifterna bör emellertid också skyddas otillåten insyn,mot
även någon otillåten behandling inte skulle förekomma iom samman-

Ävenhanget. Detta har tagits sist i paragrafen. hos denupp person-
dataansvarige själv kan insynen begränsad till viss eller vissavara
befattningshavare.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas beror bl.a. på systemutform-som
ningen, befintliga skyddsåtgärder och de risker finns. I 18 §som anges

de säkerhetsåtgärder skall vidtasatt skall bestämmas med hänsynsom
till de personuppgifter skallarten skyddas och de tänkbaraav som
risker behandlingen innefattar. Datainspektionen kan också medsom
stöd Även36 § ha utfärdat särskilda föreskrifter datasäkerhet.av om

Datainspektionens föreskrifter inte skulle direkt tillämpligaom påvara
just behandlingden sker torde de liksom de nuvarande allmännasom -
råden ADB-säkerhet ändå i de allra flesta fall kunnaom utgöra en-
utgångspunkt för bedömningen vilka säkerhetsåtgärder börav som
vidtas.

Det ogörligtär i detta sammanhang i detalj beskrivaatt vilka säker-
hetsåtgärder kan vidtas vid behandlingen personuppgifter.som av
Vilka dessa åtgärder beror naturligtvisär på samtliga omständigheter
i det enskilda fallet. Några de viktigaste åtgärderav som en person-
dataansvarig kan vidta för öka sin datasäkerhet bör dockatt nämnas.
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En grundstenarna för uppnå hög nivå säkerhet ärattav en av
identifiering/verifiering användaren. Därutöver kan också krävasav
någon slags behörighetskontroll för får vad vidgöraatt styra vem som
persondatorn och vilken information får användas. Den lagradesom
informationen måste skyddas någon obehörig kommer den.mot att
Datorutrustning och datamedier innehåller personuppgifter måstesom
skyddas stöld, otillåten användning och påverkan kanmot annan som
orsaka integritetsintrång.

Kryptering verkningsfullt skydd förär särskilt den informationett
lagras disketter.på Men informationen kan också behöva skyddassom

kryptering den lagras i datornnär och den skickasnär övergenom
nätet.

Loggning viktig skyddsåtgärdär för kunna uppföljninggöraatten
behandlingen personuppgifter. Dessutom har loggningav av en av-

skräckande verkan vad obehörig åtkomst till uppgifter. Logg-avser
ningen bör utformas så det möjligt i efterhandär spåra vilkenatt att
åtkomst och behandling har skett känsligamed personuppgifter.som
Loggen kan alltså ha varierande detaljeringsgrad och fram olikapåtas

i Det väsentliga för integritetsskyddetsätt detärsystemet. äratt
möjligt följa den känsliga informationen. Att systematiskatt upp en
granskning loggen verkligen genomförs lika viktigt.ärav

Om datakommunikation via uppringd förbindelseupprättasextern är
det väsentligt förhindra obehöriga kan koppla sig till datorsyste-att att

Lika viktigt service datorutrustningenär kan ske sådantmet. att av
inte personuppgifter blir tillgängligasätt för obehöriga.att

anslutningI till 18 § berörs hur utredningens förslag förhåller sig till
förslaget till EG-direktiv.

18 säkerhetsåtgärder§ De skall vidtas enligt §17 skall be-som
stämmas med hänsyn till de personuppgifter skallarten av som
skyddas och de tänkbara risker behandlingen innefattar.som

denna paragrafI de utgångspunkter skall ligga till grund föranges som
vilka säkerhetsåtgärder den persondataansvarige skall vidta enligt 17
Såvitt angår behandling vissa slag personuppgifter särskiltav av av
känslig kan Datainspektionen enligt 36 § ha meddelat närmareart,
föreskrifter vilka slags åtgärder skall vidtas. Den personda-om som
taansvarige har i sådana fall vid behandling sådana uppgifteratt av
utforma sina säkerhetsåtgärder uppfyllerpå Datainspektio-sättett som

krav. Underlåtenhet det kan medföra straffansvar enligtgöraattnens
47 § första stycket 5 i lagförslaget.

Det den persondataansvarige ansvarig förär datasäker-är attsom
heten tillräcklig och det hanär Datainspektionen inteär harom-
utfärdat några föreskrifter själv bedömanärmare måste vilkensom-
nivå säkerhet behövs för skydda de personuppgifterattav som som
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han behandlar. Den persondataansvarige måste också till attse
åtgärderna verkligen vidtas.

faktorerDet många påverkar behovetär skyddsåtgärder.som av
Personuppgifternas känslighet, mängd och användning harart, stor
betydelse. Men också riskerna för störningar olika slag, liksom deav
integritetsintrång störningarna kan medföra, har betydelse.som
Utformningen de och driften och användningensystemenav egna av

påverkar också valet skyddsåtgärder. Det vidare viktigtärsystem av
förvägi bedöma sannolikheten för störningar föroch olikaatt typer av

skador integritetsintrång. Det kan lämpligt sådangörattvara man en
bedömning samtidigt sârbarhetsanalys verksam-görsom man en av
heten och informationssystemen.

Datainspektionen kan med stöd 36 § ha utfärdat särskilda före-av
skrifter datasäkerhet. Det åligger då den persondataansvarige attom
följa dessa föreskrifter. Datainspektionens föreskrifterkommande om
säkerhet bör innehålla beskrivning olika integritetsklasser. Somen av
framgått kommentaren till 17 § innebär de allmänna râd ADB-av om
säkerhet Datainspektionen tagit fram och distribuerat attsom person-

Ävenregister indelats i olika integritetsklasser. för sådan behandling
personuppgifter för vilken Datainspektionens föreskrifter inte ärav

direkt tillämplig torde dessa föreskrifter i de flesta fall kunna utgöra
utgångspunkt för bedömningen vilka säkerhetsåtgärder bören av som

vidtas.
Den persondataansvarige bör beakta säkerheten andra skäl kanatt av

behöva högre vad skyddet den personliga integritetenänvara av
kräver. En hög datasäkerhet kan behövas för skydda avbrott iatt mot
produktionen. Ekonomisk information får inte kunna ändras misstagav
eller obehöriga. Företagshemligheter får inte åtkomliga förav vara
konkurrenter. Försäkringsbolag kan kräva hög datasäkerhet villkorsom
för försäkring. En hög säkerhetsnivå kan också nödvändig fören vara

bibehållakunna kundernas förtroende. Utöver datalagen ställeratt
vissa andra och förordningarlagar krav på säkerhet. Då skilda krav på
datasäkerhet ställs detpá måste högsta kravetsystemsamma vara
vägledande för val skyddsåtgärder.av

I förhållande till vad gäller datasäkerhet i förslaget till EG-som om
direktiv utredningens förslag föreskriftentorde gå något längre genom

Åsäkerhetsåtgärderna skall skydd otillåten insyn. andraatt motge
sidan i utredningens förslag någonhar inte tagits motsvarighet tillupp
de bestämmelser teknisk finns i artikel 17.2.närmast rent naturav som
och heller har det nödvändigt med bestämmelseinte ansetts en som

personuppgifterålägger den behandlar persondata-utan attsom vara
ansvarig skyldigheter vidta tillräckliga säkerhetsåtgärderattsamma

gäller för den persondataansvarige.som
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Gallring

förinte längre behövs dePersonuppgifter skall gallras när de19 §
ändamål vilka de behandlas.för

handlingallmänpersonuppgifter utgörVid gallring somav
enskildes personligaskyddet för dendock, vid sidanskall av

i 3 § tredje stycketbeaktas de intressenintegritet, angessom
1990:782.arkivlagen

Även fårhandlingallmänpersonuppgifter inte utgörsom
uppgifternaförsta stycket,följerlängre änlagras omavsom

användaslagras förhistoriskt intresse ellerhakan attanses
får än denvägaforskning och dessa intressenför tyngreanses

gallras.uppgifterna honomenskildes intresse att omav

gallringregelnparagraf finns den allmännaförevarandeI avom
avsnittdiskuterats iBestämmelsen harbehandlas.personuppgifter som

motiveringen.allmännai den15.1
grundläggandeför denstycket uttryckFöreskriften i första ger

förinte längre behövsgallras depersonuppgifter skall närprincipen att
personuppgifter intebehandlas. Fråganför vilka de närändamålde

.5.i avsnitt 15. ländamål har berörtsbehandlas för sittbehöverlängre
dvs. förstörs.personuppgifterna utplänas,skeGallring kan attgenom

avidentifiering, vilkettill ståndkommakan ocksåGallring genom
enskildkan hänföras tilluppgifterna inte längreinnebär person.att en

till datalagförslagetförsta stycketenligt 2 §observerasbörDet att
identifieramöjlighet kunnavarjeavidentifiering förutsätter attatt en

skall utesluten.enskild person vara
förstahuvudregeln ifrånundantagstycketandraI etttas upp

allmän handling.personuppgifter utgörstycket. Undantaget somavser
blir allmännaoch dehandlingarallmänna närhandlingarVilka ärsom

tryckfrihetsförordningen.regleras i 2 kap
Föreskriften särbestämmelsesådanandra stycketi utgör tarsomen

i 10 § förstahandlingarallmännagallringgrundreglernaöver avom
vidbestämmelsenUtformningenarkivlagen.andra styckenaoch gerav

här stårde intressenutgångspunktenhanden är motattatt som
tredjei 3 §de intressenintegritetsintressetvarandra, angessomresp.
i detbetydelse. Vadskall tillmätasarkivlagen,stycket somsamma

integritetsintressetbetydelsenfär fälla utslagetsärskilda fallet är av
allmännaberörts i dentyngd. harFråganbevarandeintressetsresp.

motiveringen.
andra stycketmed stödarkivPersonuppgifter bevaras avsomsom

lagring. Dettabehandlingför änbli föremålfår intei 19 § annan
paragrafen.stycket ii tredjemed innehålletjämförelsevidframgår en
förslaget till8 §arkivmyndighet gällerpersonuppgifterna hosFinns en

forskaredisponerassedermeraSkall uppgifternadatalag. t.ex. enav
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och behandlas för forskningsändamål, blir givetvis datalagen i sin
helhet tillämplig.

Genom tredje stycket öppnas möjlighet bevara ävenatten person-
uppgifter inte allmän handling.utgör I till vad gällersom motsats som
enligt andra stycket utgångspunktenär här uppgifterna skall gallrasatt

de inte längrenär behövs för de ändamål för vilka de behandlas.
Endast i särskilt angivna fall finns detett möjlighet bevarapar att
uppgifter, nämligen de kan ha historiskt intresse eller ärom anses av
intresse för den framtida forskningen. I bada fallen krävs dessutom att

intresseavvägning utfaller till förmån för bevarandeintresset.en
Frågan hur de föreslagna bestämmelserna förhåller sig till förslaget

till EG-direktiv har berörts i den allmänna motiveringen.

Känsliga personuppgifter

20 § Endast den enskilde skriftligen lämnar sitt påsamtycke sättom
i 12 § eller det följer särskilda bestämmelser isom anges av

denna lag eller författning får sådana personuppgifterannan
behandlas som avser

etniskt politisk uppfattning, religiös ellerras, ursprung,
filosofisk övertygelse, sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv,

uppgift någon misstänks eller haratt dömts för brottom
eller har avtjänat straff eller undergått påföljd för brottannan
eller har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen
1990:52 med särskilda bestämmelser vård lagenom av unga,
1988:870 vård missbrukare i vissa fall, lagen 1991om av
:1128 psykiatrisk tvångsvård, lagen 1991:1129om om
rättspsykiatrisk vård, lagen 1967:940 angående omsorger om
vissa psykiskt utvecklingsstörda eller utlänningslagen 1989
:529 eller någon fått ekonomisk hjälp eller vårdatt inom
socialtjänsten eller varit föremål för åtgärd enligt utlännings-
lagen, eller

uppgift utgör omdöme eller värderande upplys-som annan
ning den enskilde eller skall läggas till grund förom ettsom
omdöme eller värderande upplysning den enskilde.annan om

Förevarande paragraf innehåller speciella restriktioner det gällernär
behandling personuppgifter särskilt känslig Sådanaav natur.av
personuppgifter får enligt de föreslagna bestämmelserna endast
behandlas den enskilde skriftligen samtyckt på sätt närmareom anges
i 12 § förslaget till datalag eller det följer särskilda bestämmel-om av

i denna lag eller författning. Paragrafen i principser annan motsvarar
4§ och 6§ andra stycket i nuvarande datalag artikel 6 isamt
Europarådets konvention dataskydd och artikel 8 i förslaget tillom
EG-direktiv.
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Till skillnad från de föreslagna bestämmelserna i 12 § förslaget till
datalag skall samtycket enligt förevarande paragraf lämnas skriftligen.

övrigtI gäller de villkor för framgårsamtycke 12 Enligtsom av
artikel 8.2.a förslaget till EG-direktiv samtycke inte tillräckligär ett en
grund för skall få behandla känsliga personuppgifter, deatt man om
nationella rättsordningarna inte godtar detta. situationerDe som avses
torde bl.a. sådana då enskildas sjukdom, trångmâl, oförstând,vara
lättsinne, beroendeställning eller liknande utnyttjas, dvs. den typ av
situationer kan rättshandlingar jfrogiltiga 3 kap. avtalslagengörasom
1915:218. Med hänsyn till fårdet följa allmännaatt antas av
rättsgrundsatser samtycke inte kan godtas utnyttjaratt ett om man
någons sjukdom, trångmål utredningen uttryckligattosv. anser en
bestämmelse motsvarande den i direktivförslagetnämnda intenu
erfordras i förevarande paragraf.

särskildaDe bestämmelser denna lag" det hänvisas till isom
förevarande paragraf, samtycke inte lämnats, bestämmelserna iärom

§ personuppgifter för30 forsknings- eller statistikändamål fårnärom
behandlas och 33 § personuppgifter för anställningsändamål fårnärom
behandlas.

Med hänvisningen till författning i förevarande paragrafannan avses
bl.a. dels registerlagar, skatteregisterlagen 1980:343 ocht.ex.
utsökningsregisterlagen 1986:617 dels registerförordningar, t.ex.
förordningen 1986:104 registerföring vid allmänna domstolarom
med hjälp automatisk databehandling.av

förslagetEnligt till EG-direktiv samtycke inte föreligger,kan, om
alternativ till reglering i författninglag ellerett attannan vara

dataskyddsmyndigheten beslut får medge behandlingattgenom av
känsliga personuppgifter får jfr artikel 8.3. En ordning medäga rum

förmöjlighet Datainspektionen känsliga uppgifter fårmedgeatt atten
behandlas skulle i princip tillstândsförfarande.nuvarande Avmotsvara
skäl utredningen utförligt utvecklat i den allmänna motive-som ovan
ringen under avsnitt 13 fördelarna med nuvarandeär övergeatt
tillståndsförfarande till förmån för med tillsyn så betydandeett system

utredningen någon möjlighet för Datainspektionenatt att attanser
meddela beslut behandling känsliga uppgifter inte bör finnas.om av
Möjligheterna behandla känsliga uppgifter bör i stället enligtatt
utredningens mening regleras i framgårdatalagen. Som 38§av
förslaget till datalag skall dock alltid anmälan till Datainspektionenen
innehålla bl.a. uppgift vilken uppgifter förevar-enligttypom av som
ande paragraf skall behandlas.

Uppräkningen i punkt 1 i förevarande paragraf i principmotsvarar
uppgifterden känsliga i 4§ andra och tredjetyp av som anges

styckena i nuvarande datalag 1973:33 1981/82prop. 122s. prop.
:189 58 och artikel 6 i Europarådets konvention dataskydd. Is. om
förevarande punkt har lagts till uppgift etniskt Skälet tillom ursprung.

utredningen utökat uppräkningen uppgiftmed denna uppgiftenäratt att
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har tagits känslig uppgift i artikel 8.1. förslaget till EG-upp som
direktiv. inte uppgift fackligDäremot har tillhörighet 8.1se art.om
tagits i uppräkningen eftersom uppgift eftermed i punkt denna
svenska förhållanden framstår Uttrycketinte särskilt känslig.som
"religiös eller filosofisk övertygelse" vidsträcktär än motsvaran-mera

uttryck i gällande lag, "religiös övertygelse i övrigt",de eller ochtro
täcker in skilda etiska övertygelser och livsåskådningar.

känsliga uppgifter i punkt 2 i förevarandeDen typ angesav som
uppgifter återfinnsparagraf i huvudsak den i 4 §motsvarar typ av som

uppgifter iförsta stycket datalagen med tillägg vissa 4 §av som anges
nämligen uppgifter fått ekono-andra stycket datalagen, någonattom

föremålmisk hjälp eller vård inom socialtjänsten eller varit för åtgärd
konventionenligt utlänningslagen. I artikel 6 i Europarådets om

EG-direktivdataskydd och i artikel 8.4 förslaget till anges som
uppgifter endast sådana personuppgifter hänför sig tillkänsliga attsom

uppgiftdömts för brott. Enligt utredningens meningnågon är attom
misstänks för brott eller avtjänat straff eller undergåttnågon annan

uppgift varit föremål för tvångsing-påföljd för brott eller någonattom
särskilda bestämmelser vårdripande enligt lagen med unga,om av

fall, psykiatriskmissbrukare i vissa lagenlagen vård av omom
lagen rättspsykiatrisk vård, lagen angåendetvångsvård, omsorgerom

psykiskt utvecklingsstörda eller utlänningslagen minst likavissaom
uppgifter någon dömts för brott. Utredningenkänsliga att ansersom

enligt nuvarande datalag,därför, i likhet med vad gäller attsom
uppgifter förbestämmelser bör gälla för denna typ av somsamma

för utredningens meninguppgifter någon dömts brott. Enligtattom
uppgifterbör vidare i enlighet med nuvarande datalag någonattom

varit föremålfått ekonomisk hjälp eller vård enligt socialtjänsten eller
uppgifter.för åtgärd enligt utlänningslagen betraktas känsligasom

förevarande paragraf 6 § andra stycketPunkt 3 i motsvarar
Tillägg har dock gjorts fördatalagen 1978/79: 109 21 34.prop. s.

för omdöme elleruppgifter skall läggas till grund ett annansom
enskilde. Bestämmelsen, saknarvärderande upplysning denom som

dataskyddmotsvarighet i artikel 6 i Europarådets konvention ochom
förslaget till personuppgifter detartikel 8 i EG-direktiv, siktetar av

förkallas mjukdata eller uppgifter underlagslag brukar utgörsomsom
värderingar ochmjukdata. Till mjukdata brukar räkna betyg,man

ellerandra subjektiva omdömen eller åsikter överom en annan person
familjeförhållanden,värderande omdömen människorshuvud taget om

psykiska studieintensitet,uppförande, samhällsanpassning, status,
i arbetsliveti arbetslivet det gäller prestationerprestationer Näretc.

har i enlighet medoch uppgifter anställningsändamålrörsom
bestämmelser behandlingförevarande paragraf meddelats särskilda om

personuppgifter för anställningsändamål i 32 35 §§känsligaav -
omdömen ochförslaget till datalag. För det fall uppgifter som avser

statistikom-upplysningar behandlas inom forsknings- ellervärderande
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behandlingbestämmelsersärskildavidare till dehänvisasrådet avom
statistikändamâlellerför forsknings-personuppgifterkänsliga som

datalag.förslaget tilloch §§i 30 31finns
paragraf iförevarandeavvikelser ivissaframgåttSom görsovan

gäller främstEG-direktiv. Dettillartikel 8 i förslagettillförhållande
särskiltskalluppgiftervilkauppräkningen typer anses varasomavav

uppgifter enligt förevaran-sådanakatalogenTill den del överkänsliga.
liggeri artikel 8finnsomfattande denparagraf ände är ensommer

artikel 18.4bestämmelserna ilinje medhelt iutvidgning docksådan
allmännaavsnitt 9 i deniutvecklatsharoch Detta närmare

motiveringen.

får20 §hinderUtan21 § av
religiösfilosofisk ellerpolitisk,förening naturideell aven

utgörmedlemmarnapersonuppgiftersådanabehandla somom
förutsättningunderföreningen,iför medlemskapetgrunden
enskilde hardeninte lämnasuppgifterna utan attutatt

12ipåsamtyckt sätt som anges
utförs underbehandlingenbehandlaspersonuppgifter om

kränk-ingauppenbartdet äromständigheter attsådana att
integritetpersonlig ägerningar rum.av

tredjei 2 §bestämmelsenparagrafförevarandePunkt 1 i motsvarar a
1981/822189, KU 33datalagen prop.i attstycket l samman-om

personregisterföraochfâr inrättatillståndslutningar somutan
uppfattning,politiskamedlemmarnasuppgiftersådanainnehåller om

för med-grundenövrigtövertygelse i utgörellerreligiösa tro som
alltockså iPunkt l överensstämmersammanslutningen.ilemskapet

FackligaEG-direktiv.tilli förslagetartikel 8.2.bmedväsentligt
ideellauppräkningenitagits meddock inteharorganisationer av

lagförslaget.§ ijfr 20föreningar
föreningarideellaparagraf fâr såledesförevarandepunkt iEnligt l

bestämmelser-hinderreligiösellerfilosofiskpolitisk, natur utan avav
personuppgiftersådanabehandladatalagtill20 § förslageti omna

föreningen. Eniför medlemskapetgrundenmedlemmarna utgörsom
denuppgifterna inte lämnasemellertid utanförutsättning utär att

idetskall lämnas sättSamtyckesamtycke.enskildes som anges
filosofiskuttrycket över-Betydelsendatalag.tillförslaget12 § av

anslutning till 20iberörtstygelse har
endastparagraf kan tillämpasförevarandepunkt 2 iBestämmelsen i

ingauppenbartskalldetundantagsfall. För atti att varaextrema
självklartdetprincip ärkrävs itill stånd attkommerkränkningar att

debehandlingentillsamtyckesittskulle lämnaberördade om
behandling kan nämnasexempel pâ dennaSomtillfrågades. typ av
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sammanställningar uppgifter politisk beträffande offentligaav naturav
företrädare eller religiös beträffande kyrkliga företrädare.naturav

Bestämmelsen i förevarande punkt artikel 8.2.c i förslagetmotsvarar
till EG-direktiv.

Den persondataansvariges skyldigheter

22 § Om det finns anledning misstänka personuppgiftatt en som
behandlas är oriktig, inaktuell eller missvisande, skall den
persondataansvarige dröjsmål företa skäligutan utredning. En
oriktig, inaktuell eller missvisande uppgift såskall detsnart
kan ske rättas, ändras eller utplånas.

Om uppgift rättas, ändras eller utplånas har lämnatsen som
till någon änut den uppgiften skall denannan som avser,

persondataansvarige underrätta rättelsen,mottagaren om
ändringen eller utplånandet.

En enskild har anmält misstankesom atten om en person-
uppgift är oriktig, inaktuell eller missvisande skall underrättas

åtgärdvilken anmälan föranleder.om som

Bestämmelsen i huvudsak 8 § första tredjemotsvarar styckena i den-
gällande datalagen.

Förslaget till EG-direktiv den enskilde skall ha iatt rättanger att
förekommande fall fâ till stånd rättelse, utplånande eller innehållande

oriktiga eller ofullständiga uppgifter, uppgifterna har behandlatsav om
i strid med direktivet art. 13.3. En tredje till vilken oriktigaman
eller ofullständiga uppgifter har lämnats skall underrättasut om
rättelsen, utplånandet eller innehållandet för han i sin skallatt tur
kunna utplånarätta, eller innehålla art. 13.4.

Enligt direktivförslaget skall vidare personuppgifter riktiga och,vara
detnär nödvändigt,är aktuella. Varje åtgärd måste vidtas för tillatt se
uppgifter oriktigaär eller ofullständigaatt i förhållande till detsom

ändamål de samlats in för utplånas eller rättas art. .d.lsom
förhållandeI till gällande har denrätt ändringen företagits att

paragrafen uttryckligen har omfatta inaktuellaäven uppgifter.angetts
Vidare skall enligt utredningens förslag åtgärder för komma tillatt

med inkorrektarätta uppgifter vidtas så det kan ske. Rättelseskyl-snart
digheten har i förevarande paragraf också utformats absolutett mer

Tidigare knötssätt. skyldigheten vidta rättelse till den eventuellaatt
risk för otillbörligt intrång i personlig integritet förelåg. Någonsom
sådan avvägning skall inte längre Möjligheternagöras. för Datainspek-
tionen befria persondataansvarig frånatt de skyldigheteren som
stadgas i paragrafen har också slopats.

Av 8 § i lagförslaget följer bestämmelsen inte gäller i frågaatt om
personuppgifter har tagits för förvaring arkivmyndig-emotsom av en
het.
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fråga förhållandetI mellan bestämmelserna förevarandeiom
paragraf och förslaget till EG-direktiv har i paragrafen inte tagits upp

motsvarighet tillnågon den möjlighet direktivförslaget densom ger
persondataansvarige enbart innehålla block oriktiga, inaktuellaatt
eller missvisande personuppgifter. Om personuppgifter skall innehållas,
får persondataansvarige fortfarandeden visserligen lagra dem hanmen
får inte behandla dem i synnerhet inte lämna dem tillsätt,annat ut
tredje Enligt utredningens mening finns det knappast behovnågotman.

ordning innebär oriktiga, inaktuella eller missvisandeatten somav
uppgifter får innehållas. Sådana uppgifter bör hittills ändrasrättas,som
eller utplánas.

Den möjlighet direktivförslaget den enskilde fåattsom ger
personuppgifter behandlas i strid med direktivet utplánade ellersom
innehållna, har viss motsvarighet i förslaget41 § till datalag. Enligt

paragrafen fârden Datainspektionen, personuppgifter behandlas iom
gäller förstrid med vad behandlingen och rättelse inte kan uppnåssom

förbjudapå något fortsatt behandling uppgifterna, vilketsätt,annat av
innebär uppgifterna måste utplånas eller avidentifieras. Datainspek-att

också interimistiskt förbjuda behandling lagring.tionen kan änannan

måste ofullständig23 § Om personuppgift behandlasen som anses
ändamåletmed hänsyn till med behandlingen eller om person-

någonuppgifter inte omfattar enskild med hänsyn tillsom
ändamålet med behandlingen uppgifterna rimligen borde haav

skallomfattats, den persondataansvarige vidta den komplet-
utplånatering behövs eller uppgifterna.som

utplånasOm uppgift kompletteras eller har lämnatsen som
någontill den uppgiften skall denänut annan som avser,

persondataansvarige komplette-underrätta mottagaren om
utplånandet.ellerringen

En enskild har anmält misstanke attsom om en person-en
åtgärduppgift ofullständig skall underrättas vilkenär somom

föranleder.anmälan

första har motsvarighet i i gällandeBestämmelsens stycke sin 9 § den
datalagen. Enligt gällande lag bör den registeransvarige vidta komplet-

föreligger personligtering. Om det risk för otillbörligt intrång i
integritet eller fara för rättsförlust skall komplettering alltid göras.

förslag innebär absolut skyldighet vidtaUtredningens atten mera
intekomplettering behövs. de fall den persondataansvarigeden Isom

förstaerforderlig komplettering, uppgifterna utplánaskan vidta måste
fråga utplånande helastycket. kan därvid någon gång bliDet om av

ofullständig.datasamling framstården som som
uppgifter åläggsförhindra vidare spridning ofullständigaFör att av

persondataansvarige i de falli bestämmelsens andra stycke den att, en
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uppgift lämnats har kompletterats eller utplánats, underrättautsom
åtgärden.mottagaren om

Den persondataansvarige skall enligt tredje stycket underrätta den
enskilde vilken åtgärd blivit följden anmälanom som av en om
misstanke personuppgift ofullständig.äratt en

8 § i lagförslagetAv följer bestämmelsen inte gäller i frågaatt om
personuppgifter har tagits för förvaring arkivmyndig-emotsom av en
het.

I anslutning till 22 § har redogjorts för relevanta bestämmelser i
förslaget till EG-direktiv. Utredningens förslag iöverensstämmer sak

direktivförslaget.med

24 § Den persondataansvarige skall eller flerautse en personer som
biståskall de enskilda vid misstanke oriktig, ofullständig,om

inaktuell eller missvisande personuppgift. Uppgift om vem som
har skall hållas tillgänglig förutsetts allmänheten.

Den persondataansvarig behandlarutan attsom vara
personuppgifter skall på begäran upplysa enskilden om vem

är persondataansvarig och hos den persondata-som vem som
ansvarige bistår enskilda vid misstanke oriktig, ofullstän-om
dig, inaktuell eller missvisande uppgift.

Paragrafens första stycke har sin motsvarighet i § fjärde8 stycket i den
gällande datalagen. Bistándsskyldigheten har i utredningens förslag
utvidgats till fall misstankeäven ofullständiga elleratt avse av om
inaktuella uppgifter. harDet inte pákallat i gällandeansetts att, som

särskilt föreskrivarätt, den eller de utsedda också skallatt personerna
underrätta den enskilde vilka åtgärder anmälanom attsom en om en
personuppgift kan inkorrekt föranlett.har Det torde ligga i sakensvara

sådan underrättelse lämnas den eller de utseddanatur att av personer-
na.

I paragrafens andra stycke läggs vissa skyldigheter denpä utansom,
persondataansvarig, behandlar personuppgifter.att Han skallvara

särskild begäran underrätta den enskilde är personda-om vem som
taansvarig för de personuppgifter behandlas. En sådan under-som
rättelse kan lämpligen innefatta uppgift den persondataansvarigesom

och adress jfr 16 § första stycket 6 i lagförslaget. Uppgift skallnamn
också lämnas hos den persondataansvarige bistår denom vem som
enskilde vid misstanke inkorrekt personuppgift.om en

Bestämmelsen i andra stycket har tillkommit för motverka deatt
nackdelar för den enskilde det utredningen förslagnasom av mera
centralistiska persondataansvaret kan innebära. fleranvändarsysteml
med endast persondataansvarig torde bestämmelsen underlätta fören
den enskilde till sina rättigheter enligt datalagen. Be-att ta vara
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allmännahänvisas till avsnitt 12 i denträffande persondataansvaret
motiveringen.

motsvarighet ii förevarande paragraf har ingenBestämmelserna
för underlätta förEG-direktiv. har dock tillkommitförslaget till De att

före-sådana rättigheter skyddasenskilde tillvaraden att ta som av
direktivet.skrifterna i

på enskildpersondataansvarige skall begäran25 § Den av en
innehållet personuppgiftidenne antingenunderrätta somom

upplysning honom ellerbehandlas och innefattar attom om en
innehålletunderrättelsesådan uppgift inte behandlas. En om

också varifrån uppgiften inhämtasskallpersonuppgifti ange
användning.innehålla beskrivning dessallmänoch aven

enligt ellerpersonuppgifter laggäller inteFörsta stycket som
beslut meddelatseller enligt myndighetsförfattning somannan

får till den enskilde.inte lämnasstäd författningmed utav
någon underrättelse intevad harOm med stöd sagtsav som nu

på Datain-skall dennes begärantill den enskilde,lämnas
i överensstämmelsebehandlingen skergranskaspektionen att

sådan behandling.gäller förmed vad som
fråga slagdet i visstgäller inte hellerFörsta stycket omom

underrättelse kan under-uppenbartpersonuppgifter är attav
någon förföreligger riskpå det intelåtas gmnd attav

fårUnderrättelse dockintegritet.personligkränkningar av
från Datainspektionen.underlåtas efter medgivandeendast

10§ i denregleras iviktiga till insynåterfinns denHär rätt som
s.k. §10-utdrag.datalagen, tillgällande rätten

begäranden enskilde pátill EG-direktiv harEnligt förslaget rätt att
fådröjsmål eller kostnadöverdrivetmellanrum ochmed rimliga utan

hänför sig till honompersonuppgifterbekräftat förekomsten somav
form uppgiftuppgifter i begripligsådanafâ till sig utlämnatoch samt

användningderas art.allmän informationkälla ochderas omom
Vilka dessagrunder.dock begränsas vissafår13.1. Denna rätt

14.2 skallEnligt artikelpunkter i artikel 14.1.grunder i sjuär anges
begäranden enskildesbefogenhet pâdataskyddsmyndigheten attges

med stödbehandlingnödvändiga kontroller sådanutföra som avav
Myndighetens gransk-insynsrätt.undantagits från den enskildes14.1

bestämmel-följerkontroll behandlingenskall innefattaning en av om
vilkagrunder pätilläggas desammanhanget böri direktivet. I attserna
tordedirektivförslagetenligt artikel 14 ikan inskränkastill insynrätten

tryckfrihetsförordningenkap 2 §sekretessgrunderna i 2motsvaras av
personuppgifter.gällersåvitt

förstafinns i 10 §paragrafens första styckemotsvarighet tillEn
Underrättelsen skalli den gällande datalagen.första meningenstycket
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emellertid enligt utredningens förslag, överensstämmer medsom
förslaget till EG-direktiv i denna del, också varifrånange personupp-
gifterna inhämtas och innehålla allmän beskrivning derasen av
användning. Sistnämnda krav bör i allmänhet kunna tillgodoses genom

hänvisning till det eller de ändamål uppgifterna behandlas för.en som
l andra stycket första meningen finns erinran hinder kanatten om

på grundmöta bestämmelser i lag eller författning eller påav annan
grund myndighets beslut har meddelats med stöd för-av som av
fattning, den enskilde sådan till insynrätt stadgasmot att ges en som
i första stycket. En motsvarande erinran återfinns i 10 § tredje stycket
i den gällande datalagen.

I andra stycket andra meningen den enskilde möjlighetges atten
Datainspektionen få granskat behandlingäven sådanagenom av

uppgifter på grund lag eller författning eller myndighetssom av annan
beslut inte får lämnas till den enskilde. Datainspektionen skyldigärut

utföra granskning i det fall den enskilde begär detta.att Gransk-en
ningen innebär kontroll personuppgifterna behandlas iatten av
enlighet med de bestämmelser gäller för den aktuella behand-som
lingen. Eftersom den enskilde inte själv har möjlighet kontrolleraatt
uppgifterna, kan det i vissa fall svårt för inspektionen avgöraattvara

uppgifterna korrekta.ärom
I tredje stycket har tagits in motsvarighet till 10 § fjärde stycketen

i den gällande datalagen. Enligt den bestämmelsen det möjligt förär
den registeransvarige efter medgivande från Datainspektionenatt - -
underlåta lämna underrättelse i fråga visst slag personuppgif-att om av

det uppenbart detär inte föreligger någon risk för otill-ter, attom
börligt intrång i registrerads personliga integritet. Regeln bör enligt
motiven prop. 1978/79: 109 25, 34 f kunna tillämpas i frågas. om
mycket kortvariga register förs antingen i samband med förtestersom
inrättande personregister eller för vetenskaplig forskning ochav
statistikproduktion. Vidare bör regeln kunna tillämpas i fråga vissaom
delar personregister, såsom exempelvis loggar och back-up-register.av
Enligt motiven bör regeln tillämpas mycket restriktivt. Frågan om
regelns tillämplighet från fallprövas till fall Datainspektionen påav
begäran den registeransvarige.av

Den berörda dispensregeln går alltså något länge följerännu som
artikel 14.3 i direktivförslaget. Den artikeln medlemsstaternaav ger

möjlighet begränsa den enskildes till insyn beträffande uppgifterrättatt
bevaras under kort tid i individuell form och ämnadeärsom attsom

tjäna statistiska syften sådant slag de berörda inteattav personerna
längre rimligen kan bli identifierade.

Liksom enligt gällande lO § tredje stycket undantasrätt personupp-
gifter tagits för förvaring arkivmyndighet frånemotsom av en
bestämmelsen den enskildes till insyn. Detta framgårrätt 8 § iom av
lagförslaget.
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l lO § första stycket första meningen i den nuvarande datalagen
föreskrivs utdrag skall lämnas sâ det kanatt ske. Någonsnart
motsvarande bestämmelse finns inte i utredningens lagförslag i
förevarande paragraf. I stället har i 27 § bestämda tider inomangetts
vilka den persondataansvarige skall lämna underrättelserna till de
enskilda.

Hur utredningens förslag förhåller sig till förslaget till EG-direktiv
har delvis redan berörts. Enligt direktivförslaget skall underrättelserna
till de enskilda lämnas i begriplig form in intelligible form. Någonan
uttrycklig föreskrift utdragen skall kunna förstås de enskildaattom av
torde dock inte behövas. Inte heller har det nödvändigt iansetts att
utredningens lagförslag med motsvarighet till föreskriften i artikelta en
13.2 den enskilde uppfyllarätt vägra begäran frånattsom attger en
tredje utnyttja insynsrätten för lämna personuppgifteratt tillattman ut
denne eller någon tredje inte tredje krav grundasannan man, om mans
på lag eller författning.annan

26 § En begäran enligt 25 § första stycket skall framställas skrift-
ligen och egenhändigt undertecknad den enskilde. Harvara av

underrättelse lämnats, behöver underrättelse inte lämnasen ny
till enskilde förrän månadertolv därefter. I de fallsamme
myndigheten har rätt sälja personuppgiftema skall under-att

innehållarättelsen upplysning försäljning sker med deattom
enskildas medgivande eller det stöd i författning ellerom
särskilt beslut regeringen sådanfinns för försäljning.av som

En underrättelse skall lämnas kostnad för den enskilde.utan
Om det föreligger särskilda skäl, får dock Datainspektionen i
fråga visst slag personuppgifter eller frågaiom av om
underrättelse personuppgift enskild inte behand-attom om en
las medge avgiftatt tas ut.

I paragrafen finns bestämmelser hänför sig till den enskildessom
insynsrätt. Motsvarande bestämmelser finns i 10 § första och andra
styckena i den gällande datalagen.

27 § En underrättelse enligt 25 § första stycket skall lämnas inom
månad från det begäran därom kom in till denatten en

persondataansvarige. Om personuppgifter har krypterats på ett
sätt godtagits Datainspektionen behöver underrättelsesom av
dock lämnas endast vid åretöver jämnt fördelade tillfällen.tre

I förevarande bestämmelse föreskrivs underrättelse innehålletatt om
i personuppgift enligt 25 § f.n. benämnt §l0-utdrag skall lämnas



SOU 1993:10428

underrättelse kommit in till denmånad från det begäraninom omen en
persondataansvarige.

författningssamling DIFS 1982:2Datainspektionen har i sin
registeransvari-föreskrifter vilka skyldigheter denutfärdat närmare om

föreskrifterregistrerade. dessaden enskilde Avhar underrättaattge
besvara sådanregisteransvarige skyldigdenframgår bl.a. är attatt en

efter detinom 30 dagarOm inte besked kan lämnasförfrågan snarast.
tidenregisteransvarige inom dendenförfrågan erhållits måsteatt

dröjsmålet.besked orsaken tilllämna om
intedelegationsbestämmelse 36 §förslag tillUtredningens ger

meddelaDatainspektionen närmareför regeringen ellernågon rätt att
behandlar denbestämmelsertillämpningen deföreskrifter somavom

lämpligthar ocksåpersondataansvariges skyldigheter. Det ansetts att
enligt 25 § skallvilken utdragden tid inomdirekt i datalagen ange

till-månad, fårtidsfristen,föreslagnalämnas. Den anses varaen
räcklig.

personuppgifter harfinns förmeningen i paragrafenandraI som
vilken under-den tid inomsärskild bestämmelsekrypterats omen

enligt 25 § skall lämnas.rättelse
avseddavidentifiering intekryptering förstås ärMed attatt varaen

denskall kunna återskapaspersonanknytningenoåterkallelig, utan av
Kryptering harpersonuppgifterna.förfogardemeller över somsom

ochStatistiska Centralbyrånframför alltkommit utvecklasmetod att av
metodenstatistikregisterförknippas medkommithar därmed att men

allmänhet.forskningsregister itillämpning ocksåhar
igenkänningsteckenkrypteringVanligen sker att ett somgenom

kantal innebörd endastmedexempelvis ersätts ett varspersonnummer
sifferkombination, s.k. krypte-hjälpmedklargöras enannanav en

begreppetkryptering används ocksåmedringsnyckel. Synonymt
krypteradekrypteringsnyckeln kan dettilltillgångchiffrering. Utan

inte återskapas.identitetsnumret
tekniska förfaringssättutvecklat olikaStatistiska Centralbyrån har

begränsauppgiftsskyddet ochSyftet säkraför kryptering. är attatt
för legitimadet möjligtkrypteringsnyckelntillgången till göra attmen

identitetssambandet.återskapaändamål
uppgiftersavidentifieringvidinnebär inteKryptering attsom

Ävenförlorad. kretsenpersonuppgifter gårkaraktär personerom avav
påtagligtuppgifterna avseddaidentifiera de medkan personernasom

uppgiftkvar mellannödvändiga kopplingenfinns denbegränsas, en
förförutsättningindivid,identifierbar äroch att personupp-som enen

föreligga.gifter skall
intevid krypteringföreslagna specialregeln ärtill denSkälet att man

förstärkningbeaktansvärdkryptering innebärfrånkan bortse att aven
därför gjortspersonuppgifter harkrypteradeintegritetsskyddet. För ett

underrättelsei första meningenfrån huvudregeln närundantag om
godtagitskrypteringsmetoden harOmenligt 25 § skall lämnas. av
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fullgörasunderrättelseskyldigheten intebehöverDatainspektionen mer
enskilda kanavseende fleraunderrättelsernadäär,gångerän tre per

uppgifter påverkarför krypteradeUndantagetsamtidigt.lämnas
dvs.tolvmânadersregeln i 26tillämpningenemellertid inte att enav

tolvenskilda förräntillbehöver lämnasinteunderrättelse sammany
underrättelsen.efter den förramånader

kravet iparagraf torde tillgodoseförevarandeiBestämmelserna
underrättelserna till deEG-direktivförslaget tilliartikel 13.1 attom

direktiv-Innehållet iexcessive delay"."withoutlämnasenskilda skall
till 25i anslutninghar redovisatsdeli dennaförslaget

hanpersondataansvarigeanmält till denenskild att28 § Har en
sig till honomhänförpersonuppgifterönskarinte att som

intefår uppgifternadirektreklam,adresseradbehandlas för
ändamål.sådantförbehandlas

myndigheternasinteinskränkerstycketFöreskriften i första
tryckfrihetsför-enligtpersonuppgifterlämnaskyldigheter utatt

ordningen.

siguttrycklig motsättaenskilde rättden attbestämmelsen attI enges
direktreklamändamâl.förpersonuppgifter behandlashans

förskyddrekommendationEuroparådetsförredogörelseEn om
i avsnittdirektreklamändamâl finnsföranvändspersonuppgifter som

4.3.3.
denbestämmelseinnehållerEG-direktivtillFörslaget som geren

direktreklam-förbehandlingsamband medrättigheter ienskilde vissa
tillpersondataansvarigeskall denartikel 15.3 attEnligtändamâl. se

uppgiftersinafåmöjligheterbjudsuttryckligenenskildeden att
tredjetillpersonuppgifter lämnaskostnad innanutplånade ut manutan

direktreklamändamâl. Enligtförräkningför dennesanvändseller
skrifter.postbefordradepåbestämmelsen endastsyftarkommentaren

uppgifter undantagnafâmöjlighetenskildei dag har denRedan att
jfrSPARRegleringendirektreklamändamâl.förbehandlingfrån av
det198l:4förordningenförsta stycketoch 4 §datalagen27 § om
fåmöjlighetenskildedenadressregistretoch attstatliga gerperson-

bl.a.också hosfinnsmöjligheterinförd. Sammareklamspärren
för-tredje stycketQfr b§2PARADi adressregistretpostverket

för postverket.instruktionl988:79 medordningen
direktreklam-fördominerande källanutgjort denhittillsSPAR har

reklam-ochdatalagnuvarandeförsta stycket ijfr 28 §adresser en
genomslagskraft. utlandetIfådärmed kunnathari SPARspärr stor

Robinson-s.k.spärregister,särskildagjortsförsök upprättahar att
användaskallsker,utskickinnanavsändaren,Avsiktenlistor. är att

frän sinmed reklamspärrföra bortspärrlistan för egenatt personer
spärrlistor harsådanamedErfarenheternaadresslista. systemetav
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emellertid inte varit särskilt goda. Ett med få adresskällorsystem gör
det självfallet enklare för den enskilde reklamspärr undgåatt genom
oönskad reklam.

l de fall samtycke inte föreligger kan behandling personuppgifterav
för direktreklamändamål ske med stöd ll första§ stycket 6 iav
lagförslaget. Detta gäller så länge inte motsätter sigmottagaren
behandlingen. Så meddelar densnart persondataansvarigemottagaren

han sig behandlingenmotsätteratt kan denna inte längre ske med stöd
l l Redan bestämmelserna i följerll § såledesav denav att

enskilde har möjlighet behandling för direktreklamanda-att stoppa en
mål. Genom förevarande bestämmelse har utredningen emellertid velat
uttryckligen peka på den rättighet sigmotsätta direktreklamatt som
den enskilde har.

l det föregående har berörts specialmotiveringen till 11 § sådanatt
behandling personuppgifter för direktreklamändamål bestårav isom
överlåtelse marknadsföringslistor inte faller in under bestämmelsenav
i ll § första stycket

Under begreppet direktreklam faller både adresserad reklam och
Ävenoadresserad utburen reklam. reklam vidarebefordrassom per

telefon eller med andra medel omfattas begreppet. Som framgårav av
den föreslagna lagtexten reglerar förevarande paragraf endast den
direktadresserade reklamen. Detta innebär adressaten måsteatt vara en
namngiven fysisk eller möjligsätt ärperson en annatperson som

identifiera.att
Paragrafen blir tillämplig den persondataansvarige behandlarom

personuppgifterna. Utsändning direktreklam sker med hjälpav som av
adressetiketter köpts adresskälla faller således utanförsom av en
bestämmelsen avsändaren inte behandlar uppgifterna.om

Den enskilde får givetvis själv för de kostnader, närmastsvara
portokostnader, kan förenade med anmälan. Däremotsom vara en
behöver han inte betala vad det kan kosta föra in i denspärratt en
aktuella datasamlingen.

Om i visst fall personuppgifter behandlasett enbart för direktre-
klam, leder den enskildes anmälan enligt denna paragraf till deatt
uppgifter hänför sig till den enskilde måste utplånas. Om detsom
däremot vid sidan direktreklamändamålet finns förgrundav en annan
behandlingen, får uppgifterna behandlas för detta ändamål ävensenare
i fortsättningen.

I bestämmelsens andra stycke har tagits erinran atten om
regleringen i första stycket inte får inskränka myndighets skyldig-en
heter enligt tryckfrihetsförordningen. Enligt tryckfrihetsförordningen

myndighetär skyldig lämna uppgifter tillgängligaär föratten ut som
myndigheten för överföring i läsbar form, inte sekretesslagstift-om
ningen hindrar det. En ADB-upptagning allmänutgör handlingsom
skall på begäran avgift och i läsbar form tillhandahållas denutan som
önskar del handlingen. Den sökandeta har också rättav att mot
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fastställd avgift fâ utskrift ADB-upptagningen. Tryckfrihetsför-en av
ordningen innebär emellertid inte sökanden har fårättatt att ut
uppgifter på maskinläsbart medium eller fâ terminal ansluten tillen
myndighetens dator och få uppgifter denna utrustning. Inteut genom
heller grundar tryckfrihetsförordningen någon få uppgifterrätt att ut
från ADB-medium i viss form, exempelvis i formett adressetiket-av
ter.

Eftersom personuppgifter med stöd offentlighetsprincipen kanav
inhämtas frän myndigheter för användas för direktreklam det inteatt är
möjligt i alla sammanhang âlägga den persondataansvarigeatt som
lämnar uppgifter för direktreklamändamål erbjuda denut enskildeatt

få sina uppgifter utplánade. Inte heller i de fall denatt persondata-
ansvarige innehar den enskildes personuppgifter föräven andra
ändamål direktreklam,än exempelvis för fakturering, torde det vara
möjligt tillämpa bestämmelse den innebördatt ien av som anges
artikel i förslaget15.3 till EG-direktiv. Artikeln framstår någotsom
svártolkad och den har också kritiserats olika branschorganisationer.av
Den utredningen föreslagna bestämmelsen får rimligutgöraav anses en
kompromiss mellan den enskildes slipparätt direktreklam hanatt som
inte vill ha och näringslivets intresse kunna marknadsföra sinaatt
produkter och tjänster på effektivt sätt.ett

29 § När persondataansvarig sänder handling innehålleren en som
personuppgifter behandlas till den enskilde, skallsom upp-
lysning samtidigt lämnas avsändare.ärom vem som

Bestämmelsen 7 § fjärde stycket i den gällande datalagen.motsvarar a
Vissa redaktionella ändringar har företagits. Dessa betingadeär av
utredningens terminologi och förslaget slopande tillstånds-nya om av
och licenssystemet.

Särskilda bestämmelser behandling känsligaom av
personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål.

Under förevarande rubrik finns särskilda bestämmelser behandlingom
känsliga personuppgifter för forsknings- eller statistikändamâl.av

Bestämmelserna kan särskild registerlag för sådanses som en
behandling. I de inteämnen omfattas de särskilda bestämmel-som av

gäller också övriga bestämmelser i förslaget till datalag.serna

30 § Personuppgifter 120 §får behandlas för forsknings-som avses
eller statistikândamål den enskildes medgivandeutan

det skulle synnerligen kostsamt eller tidsödandeom attvara
inhämta samtycke,
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hälsotillståndenskildes eller forsknings- ellerdenom
statistikändamålet sådant samtycke kanbegäranär att en om

enskilde, ellerskada denantas
enskilde skulle förrycka under-kontakt med denom en

sökningens resultat.
för behandlingen särskildaytterligare förutsättning ärEn att

forsknings- statistikpro-med hänsyn till ellerskäl föreligger
vidpersonuppgifter, säkerhetenjektets vikt, behovet av

uppgifterna skalluppgifterna och den tidbehandlingen somav
behandlas.

inte myndigheternasstycket inskränkerFöreskriften i andra
tryckfrihetsför-personuppgifter enligtskyldigheter lämna utatt

ordningen.

innehåller speciellatill 20 §paragraf hänvisarFörevarande som
särskiltpersonuppgifterbehandlingrestriktioner det gällernär avav

enskilde skriftligenendast den20 § följerkänslig Av attnatur. om
följereller deti 12 §sitt samtycke pâlämnar sätt avangessom

får sådanaförfattningbestämmelser i denna lag ellersärskilda annan
iSamtliga uppgifterpersonuppgifter behandlas. nämnskänsliga som

statistiksammanhang.forsknings- ellerbli aktuella i20 § kan
hänvisas till ilag" detbestämmelser dennasärskildaDe som

paragrafbestämmelserna i densamtycke inte lämnats,20 är somom
diskuteras.nu

uppgifterkänsligaalltså de fall därparagraf reglerarFörevarande
utförligtFallen harmedgivande.den enskildesbehandlasfår utan

10.6. Detunder avsnittmotiveringeni den allmännabehandlats
hurredovisatshar ocksåtill det avsnittet. Därhänvisas därför

EG-direktiv.förslaget tillförhåller sig tillutredningens förslag

får uppgifterna inte2§ första stycket 1i 3031 § Ifall avsessom -
ihänseendeninformation i deförränbehandlas angessom

sprid-medi tidningoch 4 6 lämnatsförsta stycket 116 § ett-
forsknings- ellerberörsningsområde omfattar dem avsomsom

på liknande sätt.ellerstatistikprojektet annat
i fallpersonuppgifter har skettinsamlingNär avsessomav

fårbehandling ägafortsatt3 skall, innan30 § första stycketi
de hänseendenerhålla information ienskildeden somrum,

stycket 1 och 416 § förstaianges -
skallstyckenaandraförsta ochinformationen enligtAv
inteanmäla hanframgå enskilde har rättockså den attattatt
inteenskild hanAnmäleri projektet.delta attönskar en
tillhänför sigfår uppgifterdeprojektetönskar delta i som

Är behandlingföremål föruppgifternabehandlas.intehonom
utplånas.deskall



43310SOU 1993:

persondataansvarigparagraf åläggerförevarandestycket iFörsta en
istöd bestämmelsenpersonuppgifter medbehandlaatt avavsersom

informera forsk-behandlingenföre2första stycket l30 § att om-
tidning mediantingenstatistikprojektetnings- eller ettannonsgenom

eller påprojektetdem berörsomfattarspridningsområde som avsom
informationliknandeMed sättliknande sätt. t.ex.annat avsesannat

vårdinrättningarbroschyrer påutlagdaelleranslag varsgenom
skall iInformationenforskningsprojekt.förföremålpatienter är ett

in direktpersonuppgifter samlasinnehåll närhaprincip somsamma
förevarandeenligtinformationpåkravetenskilda. Genomfrån

behandlingenfå vetskapmöjlighetberördaparagraf de att omenges
förslaget till§enligt 25till insynutnyttja sin rättdärigenomoch

datalag.
personuppgif-därde fallstycket sikte påandraBestämmelserna i tar

kontakt med dengrundsamtycke påsamlas in attutan enavter
persondataan-resultat. Denundersökningensförryckaenskilde skulle

enskildeinformera denefter insamlingenfalli dessasvarige åläggs att
direktsamlats inskulle hauppgifternaprincippå i sätt omsamma som

iinformation,individuellhärsig alltsåenskilde. Det rörfrån den om
stycket.enligt förstagällervadtillmotsats som

för forsknings-beslutexempel påpraxis finnsDatainspektionensl
samtyckekravetinspektionendärstatistikregistereller ansett att

skullesamtyckekraveftersomeftergeskunnatenskildefrån den ett
tillstånds-ifalletresultat. Såundersökningensförrycka ettkunna var

det s.k.register,rådet förtBrottsförebyggandeförbeslut sam-ett av
Brottsföre-2005-90.1990-08-17, Dnrbesluthällstjänstregistret

för-utvärderauppdragregeringensfåtthadebyggande rådet att en
samhällstjänstmedkombinationskyddstillsyn isöksverksamhet där

vilketskulle belysaUtvärderingenfängelsestraff.förställetådömts i
från demsigsamhällstjänst skiljergördesätt sompersoner som

brott,bl.a.avseende påfängelsestraff medådömts kortare typ av
Datain-bakgrundsfaktorer.socialamissbruk ochbrottslighet,tidigare

informeratkravuppfattningsökandensdeladespektionen att ett
rättvisandebortfallmedföra såsannolikt skulle attsamtycke ett stort en
kravet påochomöjliggörasellerförsvårasskulle attutvärdering

bedömningvid sinvägdeInspektionenefterges.därför kundesamtycke
samhällsintres-det starkaintegritetsintrångotillbörligtförriskerna mot
kunde kommasamhällstjänstenutvärderingförelåg att avav ense som

eftergesskulle kunnasamtyckeförförutsättningstånd. Entill att
kundedemunderrättaderegisteransvarigedenansågs somattvara
vilkaoch innehåll,ändamålregistretsregistreraskomma att om

databehandlingautomatiskhjälpmedskulle bearbetasuppgifter avsom
ochinnebördfår föras,registretlängehurde hämtats,varifrånoch

till s.k. § 10-registreradesden rättsekretesskyddetomfattning samtav
samtyckepåinneburit kravettillståndbeslutandrautdrag. I attsomom
form in-i vilkeninspektioneneftergivits hargrund angettpå samma
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formationen till de enskilda skall lämnas. I beslut tillstånd förett om
Brottsförebyggande rådet föra personregistret "Drogeratt och
trafiksäkerhet" anförde inspektionen annonsering i rikstäckandeatt
dagspress torde lämpligt informerasättett registretattvara om
eftersom de registrerade kunde finnas spridda helaöver landet beslut
1990-10-16, Dnr 2336-90. Inspektionen menade också denatt
undersökning skulle genomföras torde ha sådant allmäntettsom
intresse det borde möjligt pressmeddelande fåatt att ettvara genom
dagspressen i artikelfonn redogöra för undersökningen och denatt
registrering avsâgs komma tillstånd. Under förutsättning såsom att
skedde fick, menade inspektionen, kravet informationpå anses vara
uppfyllt.

Som framgår andra stycket i förevarande paragraf skall enligtav ut-
redningens förslag information till den enskilde alltid lämnas.

informationenAv enligt första och andra styckena skall också enligt
tredje stycket framgå den enskilde har avstå frånrätt delta iatt att att
forsknings- eller statistikprojektet. Anmäler den enskilde han inteatt
vill delta i det aktuella projektet skall de uppgifter hänför sig tillsom
honom utplânas.

Har anmälan gjorts innan personuppgifterna har börjat samlas in,en
får någon behandling överhuvud inte ske. En sådan situation kantaget
bli aktuell i de fall förstai stycket i paragrafen.som avses

Särskilda bestämmelser behandling känsligaom av
personuppgifter för anställningsändamål

Under förevarande rubrik finns särskilda bestämmelser behandlingom
känsliga personuppgifter för anställningsändamål. Bestämmelsernaav

kan särskild registerlag för sådan behandling. l de ämnenses som en
inte omfattas de särskilda bestämmelserna, gäller också övrigasom av

bestämmelser i förslaget till datalag. avsnittI 11.6 i den allmänna
motiveringen har redovisats hur utredningens förslag förhåller sig till
förslaget till EG-direktiv.

32 § Bestämmelserna i 33 35 §§ gäller behandling för anställ--
ningsändamål uppgifter sjukdom eller hälsotillståndav om

uppgifter utgör omdöme ellersamt värderandesom annan
upplysning den enskilde eller skall läggas till grundom som
för omdöme eller värderande upplysningett denannan om
enskilde. Med anställningsändamål förhållandet mellanavses
arbetsgivare och arbetstagare eller arbetssökande.

Förevarande paragraf 33 35 §§ gäller behandlingattanger av-
uppgifter sjukdom eller hälsotillstånd uppgifter utgörsamtom som
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omdöme eller värderande upplysning den enskilde ellerannan om som
skall läggas till grund för omdöme eller värderandeett annan upp-
lysning den enskilde. Paragrafen skall läsas 20§motom som
innehåller speciella restriktioner det gäller behandling dennanär typav

uppgifter. 20 § följerAv endast den enskilde skriftligenattav om
lämnar sitt samtycke i § eller det följer12sätt som anges av
särskilda bestämmelser i denna lag eller författning fâr dennaannan

känsliga personuppgifter behandlas.typ av
De särskilda bestämmelser denna lag" det hänvisas till isom

20 samtycke inte lämnats, i följandebestämmelsernaärom
paragraf.

får33 § Personuppgifter 32 behandlas för anställ-i §som avses
ningsändamâl den enskildes medgivandeutan

uppgifterna för arbetet behand-rör lämplighet samtom
lingen behövs i förfarande för anställning och normalt

sådant förfarande,förekommer i
uppgifterna eller hälsotill-rör den anställdes sjukdomom

företagshälsovårdenstånd behandlingen elleroch behövs inom
sådani övrigt för rehabiliteringsverksamhet föreskrivs isom

lag,
be-uppgifterna den anställdes arbetsinsatser ochrörom

handlingen uteslutande behövs för be-oundgängligen och
för kontroll,räkning lön eller ersättning ellerav annan

arbetsgivarens produkter elleruppföljning eller utveckling av
ellertjänster,

åliggandenbehandlingen behövs för fullgöraatt somom
följer eller författning.lagav annan

känsligaFörevarande paragraf reglerar de fall där aktuell typ av
Fallen haruppgifter får behandlas den enskildes medgivande.utan

under avsnitt 11.6.utförligt behandlats i den allmänna motiveringen
i princip allhänvisas därför till det avsnittet. Det bör påpekasDet att

paragraf omfattas denbehandling sker med stöd förevarandesom av av
föreslagna anmälningsplikten till Datainspektionen.

personuppgifter med stöd34 § Innan arbetsgivaren samlar in av
personuppgifterna underrättas33 § 1 3 skall den avsersom-

också under-åtgärden. facklige företrädare skallHansom
33 § 2 ochinnan insamling sker med stödrättas av

inparagraf innan han samlarFörevarande álägger arbetsgivare atten
denpersonuppgifter med stöd 33 § 3 underrättal som personupp-av -

de berördagifterna Genom kravet pá underrättelse enavser. ges
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och därigenom utnyttja sinfå vetskap behandlingenmöjlighet att om
Även den enskildesförslaget till datalag.till insyn enligt 25 §rätt

insamling sker med stödskall underrättas, i de fallfacklige företrädare
inomunderrättelseskyldighet får liggasådan33 § 2 och En ansesav

svenska arbetsmarknaden.denför vad vedertagetärsomramen
principer liggerdock dei denna del striderBestämmelsen mot som

till EG-direktiv.förslagetbakom

arbetssökande och behandlas medPersonuppgifter rör35 § som
anställning haransökan33 § skall gallras närstöd 1 omav

fråga förkomma iden arbetssökandeavslagits. Kan annan
får ske vidgallringanställning hos arbetsgivaren senare

påsamtyckesitt sättarbetssökande lämnartidpunkt, denom
12iangessom

handlingpersonuppgifter utgör allmängallringVid somav
19 § andra stycket.gäller vad sägs isom

gallring.bestämmelsersärskildaparagraf innehållerFörevarande om
förslaget till datalag.i 19 §bestämmelserna gallringövrigt gällerI om

personuppgifter skall gallrastill datalag följer19 § förslagetAv att
ändamål för vilkatill delängre behövs med hänsynuppgifterna intedå

Ändamålet för bedöm-utgångspunktensåledesde behandlas. utgör
Integritetsintressengallras.bevaras elleruppgifter skallningen närav

möjligt. Vissauppgifter bör gallras sågenerellt förtalar snartatt som
anställde haroch denpersonuppgifter blir snabbt inaktuellatyper av

uppgifteroch aktuellautifrån fullständigabli bedömd såalltid rätt att
möjligt.som

bestämmelserparagraf innehållerförevarandestycket iFörsta om
personuppgif-arbetssökandesgäller behandlinggallring detnär av en

personuppgifter gallrasbestämmelserna skall sådana närEnligtter.
i sambandsökanden intressantanställning avslagits. Omansökan ärom

uppgifternafår dockanställning hos arbetsgivarenmed annanen
ochvisst angivet Iarbetssökande samtycker sätt.denbevaras om

personuppgif-förslaget till datalagför redan följa 19 §sig torde attav
skull finnstydlighetensangiven situation. Förskall gallras iter nu

behov särbestämmelse.dock av en
paragraf hänvisas tillförevarandegäller andra stycket idetNär

förslaget till datalag.§ andra stycketspecialmotiveringen till 19

föreskrifterBemyndigande meddelaatt

Datain-bemyndigande,efter regeringens36§ Regeringen eller,
personuppgifterifråga sådan behandlingfårspektionen avom

inom visstofta förekommeri 20§ och ettsomsom avses
föreskrifterändamål,område för visst meddela närmareett om
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tillämpningen 9 16 30 35 §§. Närmare föreskriftersamtav - -
tillämpningen bestämmelserna säkerhet i 17 ochom av om

18 §§ får meddelas i fråga sådan behandlingom av person-
uppgifter i 20som avses

1 förevarande paragraf möjlighet för regeringen eller, efterges en
regeringens bemyndigande, Datainspektionen i vissa fall meddelaatt

föreskrifter frågainärmare behandlingen personuppgifter.om av
Bakgrunden till bestämmelsen har redovisats i den allmärma motive-
ringen avsnitt 14.

förutsättningEn för delegation det fråga behandlingär äratt om av
känsliga personuppgifter se 20 §. En förutsättning detär attannan

sig personuppgifter ofta behandlasrör inom visst områdeettom som
för visst ändamål.ett

Möjligheten meddela föreskrifter har begränsats till vissa angivnaatt
områden. Således kan föreskrifter meddelas beträffande tillämpningen

bestämmelsen anknytning till ändamål 9 §, god datasedettav om
10 förutsättningarna för§, behandling personuppgifter §,11av
samtycke enligt 12 vilka personuppgifter får behandlas 13som -

insamling15 §§ personuppgifter från den enskilde 16 §.samt av
Föreskrifter kan vidare meddelas beträffande tillämpningen deav
särskilda bestämmelserna behandling känsliga personuppgifterom av
för forsknings- eller statistikändamâl och för anställningsändamål 30 -
35 §§. Möjligheten meddela kompletterande föreskrifter har alltsåatt
begränsats till själva behandlingen personuppgifterna.att avse av
Däremot omfattar inte delegationsmöjligheten bestämmelserna denom
persondataansvariges skyldigheter 22 29 §§. Datainspektionen har-
heller inte behörighet, skäl har utvecklats i avsnitt 15, attav som
meddela föreskrifter gallring 19 §.om

Även såvitt bestämmelserna säkerhet 17 och 18 §§ finnsavser om
delegationsmöjlighet. Den enda förutsättningen för delegation i dettaen

avseende det gäller behandling känsligaär personuppgifter seatt av
20 §. Något krav på det skall gälla personuppgifter oftaatt som
behandlas för visst ändamål uppställs inte. Anledningen tillett att
delegationsmöjligheterna gjorts vidare inom säkerhetsområdet är att
vissa regler säkerhet torde kunna bli lika för alla typerom av
datasamlingar innefattar känsliga uppgifter.som

Som exempel på datasamlingar faller under delegationsområdetsom
har tidigare sjukhusens patientregister och olika forsknings-nämnts
register.

Utöver den möjlighet meddela kompletterande föreskrifteratt som
följer 36 § i lagförslaget kan regeringen eller, efter bemyndigande,av
Datainspektionen med stöd 8 kap. 13 § första stycket regerings-2av
formen den s.k. restkompetensen föreskriftermeddela be-om
handlingen personuppgifter inom den statliga förvaltningsorganisa-av
tionen. föreskriftsrättDenna inte begränsad till känsligaär personupp-
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uppgifter ofta behandlas inom visst område förgifter eller ett ettsom
visst ändamål.

Datainspektionens möjligheter efterviss begränsningEn attav
följer bestämmelserna i be-besluta föreskrifterdelegation avom

förordningen föreskrivsgränsningsförordningen 1987: 1347. Genom
fattas regel, skallmyndighet, innan beslut göraatt enom enen

skall regelns kost-konsekvensutredning. konsekvensutredningenI
konsekvenser utredas. Dessutomkonsekvenser och andranadsmässiga

kostnadsmässigt berörsför dem verksamhetskall företrädare avvars
tillfälle sig. Skulle regeln ledatänkta regeln beredasden att yttra antas

för kommuner elleroväsentligt ökade kostnadertill inte staten,
organisationer eller andraeller för näringslivet,landstingskommuner

medgivandei princip inhämta regeringensenskilda myndighetenmåste
beslutas.innan regeln

Anmälan

ändamålfår visst skallpersonuppgifter behandlas för37 § Innan ett
till Datainspektionen,anmälan ha kommit inskriftlig omen

i 20sådana uppgifter nämnsbehandlingen somavser
dock inteanmälan behöver görasEn av

personuppgifter med stöd 21 §behandlarföreningar avsom
I

vård-sjukvården för ellerhälso- och2. myndigheter inom som
någons sjukdombehandlingsändamål behandlar uppgifter om

hälsotillstånd i övrigt,eller
behandlar uppgifterinom socialtjänstenmyndigheter som

vård social-någon fått hjälp eller inomekonomiskattom
tjänsten,

sådana uppgifterbehandlarläkare och tandläkare omsom
hälsotillstånd övrigt de har erfaritnågons sjukdom eller i som

yrkesverksamhet,i sin
sådana arbets-behandlar uppgifterarbetsgivare omsom

sjukfrånvaro,tid försjukdomtagares om upp-som avser
ändamål eller förför löneadministrativagifterna används att

påbörjaskallarbetsgivaren skall kunna hanavgöra enom
lagenenligt 22 kap. 3 § andra stycketrehabiliteringsutredning

1962:381 allmän försäkring.om

utförligt i denanmälningsskyldighet har diskuteratsFrågan om
motiveringen avsnitt 14.allmänna

känsligaföreslås gälla för behandling denAnmälningsplikt typav av
omfattarAnmälningsskyldighetenuppgifter i 20som anges

ochoffentliga och den privata sektorndatasamlingar både inom den
statsmaktsbeslut.datasamlingar har tillkommit Aväven genomsom

paragraf framgår anmälan måsteutformningen förevarande att enav
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för varjegöras ändamål för vilket personuppgifter behandlas. Inget
hindrar anmälan görs telefax.att en genom

Arkivmyndigheter mottagit personuppgifter för förvaringsom
undantas bestämmelsen i 8 § i lagförslaget från anmälnings-genom
plikten.

Vilka uppgifter anmälan skall innehålla framgår 38en av
förvaltningslagenAv l0 § 1986:223 framgår handlingatt en anses

komma in till myndighet den dag då handlingen, eller avien en om en
betald postförsändelse innehåller handlingen, anländer tillsom
myndigheten eller kommer behörig tjänsteman till handa. Fåren
myndigheten särskild underrättelse telegram till myndig-en att ettom
heten finns hos televerket, telegrammet komma in redan näranses
underrättelsen når behörig tjänsteman. Om det kan detsägsen antas,
vidare i den berörda paragrafen i förvaltningslagen, handlingenatt
eller avi denna viss dag har lämnats i myndighetens lokalen om en
eller avskilts för myndigheten på postanstalt, den ha kommiten anses
in den dagen, den kommer behörig tjänsteman till handaom en

följandenärmast arbetsdag.
denI allmänna motiveringen har utredningen tagit frånavstånd en

ordning innebär anmälningarna kombineras med någon formattsom
tidsfrist, räknad från anmälningsdagen, inom vilken behandlingenav
personuppgifter inte fick påbörjas. Under den fristen skulleav

inspektionen möjlighet överväga behovet ingripande. Skäletattges av
till utredningens ställningstagande med tidsfristeratt ett systemvar
skulle kunna utvecklas till slags tillståndsförfarande. En anmälanett
enligt utredningens förslag skall inte betraktas någonting änannatsom

vägledning till de känsliga datasamlingama, för Datainspektionenen
också för den enskilde.men

I den aktuella bestämmelsen föreskrivs i stället anmälan skallatt en
ha kommit in till Datainspektionen, innan behandlingen av personupp-
gifterna får inledas. Därigenom fâr inspektionen i princip möjlighet att

del anmälan innan behandlingenta personuppgifterna börjar.av en av
får ankommaDet på den persondataansvarige förvissa sigatt attom

hans anmälan har kommit in till inspektionen.
De undantag från anmälningsskyldigheten i andratassom upp

stycket de undantag från tillståndspliktenmotsvaras i 2av som anges
§ tredje stycket i den nuvarande datalagen.a
I den allmänna motiveringen avsnitt 5.3 har berörts hur an-

mälningsskyldigheten förhåller sig till anmälningsplikten enligt för-
slaget till EG-direktiv.

38 § En anmälan till Datainspektionen skall innehålla uppgift om
den persondataansvariges postadress och telefon-namn,

nummer,
ändamålet med behandlingen personuppgifterna,av
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för behand-författning finnsi lag ellerdet stöd somannan
personuppgifterna,lingen av

behandlas,skallpersonuppgiftervilken typ somav
och tillskall lämnaspersonuppgiftervilka ut vem,som

skall vidtas,säkerhetsåtgârdervilka samtsom
skall ske.gallringnär

redovisatsförhållanden harsker deOm ändring somaven
Datainspektionenskallförsta stycket,enligti anmälanen

förändringen.underrättasskriftligen om

uppgifteruppräkning defullständiginnehållerBestämmelsen somaven
innehålla.måsteDatainspektionenanmälan tillen

innehålla följandeför licensanmälanskallgällandeEnligt rätt en
dataförordningen:uppgifter 2 §

ellerpostadress ochregisteransvarigesDen personnummernamn,
organisationsnummer.

datainspek-registeransvarigedenhosden2. Namnet somperson
personregisterfrågortill i rörvända sighand böri förstationen som

telefonnummer.dennessamt

flerafrån ellermedge undantaghar möjlighetDatainspektionen ettatt
tillhandahållerInspektionenanmälan.ställs påkravde ensomav

vilkaframgår tydligtblanketternalicensanmälan. Avförblanketter
allmännaocksådäri lämnaslämnas ochskalluppgifter upp-som

datalagen.enligtlicensskyldighetlysningar om
betydligtskall innehållaordninggällandetillstândsansökan enligtEn
följandeuppställsdataförordningen8 §anmälan. luppgifterfler än en

tillstånd:ansökaninnehållet ikrav på omen

ochtelefonnummerpostadress,regiseransvarigesDen person-nanm,
organisationsnummer.ellernummer

datainspektionentill dentelefonnumretpå ochNamnet2. somperson
i ärendet.med frågorvända sig tillhand böri första

inspektionen.hosregisteransvariges licenspå denNumret
benämning.ljersonregistrets4.
registret.Andamálet med

ingå i denuppgifter skallförteckning defullständig överEn som
för varifrån ochredogörelseochdatabehandlingenautomatiska en

inhämtas.uppgifterna skallvad sätt
automatisk databehandlingutföras medskallbearbetningVilken7. som

behandling.vid dennaförfarandetoch
uppgifter skallde görasförteckningfullständig överEn som

skallvad deochför till sättredogörelsetillgängliga och vemen
lämnas ut.

skallhuvudsakligenutrustningtekniskabeskrivning denEn somav
uppställd.denna finnsuppgiftochanvändas om var

de uppgifterfå delskall kunnaregistreradvadlO. På sätt somaven
sådannågonunderrättasellerupplysning honominnefattar attomom

upplysningsådanhuruvidaregistretiinte förekommeruppgift samt en
avgiftsbelagd.skallunderrättelseeller vara

registret skall ske.uppgift ifelaktigrättelseochHur11. när av en
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ochskall bevarasdatabehandlingautomatiskförupptagningar12. Hur
ske.skallgallringnär

skall förvaras.databehandlingautomatiskförupptagningarHur13.
automatiskförupptagningkunnaskall ersättasuppgifter14. Hur enom

förstörs.databehandling
skalldatamedierochdatamaskineranvändningenvadPå sätt15. av

registreras.
övrigt.vidtas iskallsäkerhetsåtgärderVilka16. som påtillämpligakansekretessbestämmelser varaVilka som17. om

registret.uppgifter i
informerasskallregistrerade attdevad omsättochHuruvida18.

förs.personregistret

fleraellerfrånundantagmedge ettmöjlighetharDatainspektionen att
ansökan.uppställs påkravde ensomav

blanket-inspektionentillhandahållerÄven tillståndsansökningarför
ter.

Datainspektionenskallofullständiganmälan ärelleransökanOm en
dataförord-9 §handlingarnakompletterasökandenförelägga att
ärendet kanupplysainspektionen attskallföreläggandet omIningen.

sker.komplettering inteskickbefintligtiavgöraskomma omatt
13.2 haravsnittansökningsförfarandet seförenkladedetGenom

deInomrationaliserats.inspektionenhosansökningsförfarandet
särskildapåansökningarnautfärdatsföreskrifter görsdärområden

varjetillanslutningiutarbetatsblankett harsärskildEnblanketter.
Eftersomansökningsförfarande.förenklatDIFSföreskrift om

bestämmelserdetaljeraderelativtinnehåller omregeliföreskrifterna
fåruppgifterförutsättningarvilkaunderinnehålla,fårregistretvad

uppgifterminimumdetske ärskallgallring ett avhurlämnas m.m.ut,
ansökningarna.förenkladedeilämnassom

tillsynsmyn-tillanmälanföreskriverEG-direktivtill attFörslaget en
adress,ochpersondataansvarigesinnehålla denskall namndigheten

kategorierdebehandlingen,medändamålen avellerändamålet
kategorierelleruppgiftervilkabeskrivningberörs,enskilda avensom

ellerutomståendevilkatillbehandlingenuppgifter avser,somav
lämnaskommakan ut,uppgifter attutomståendekategorier somav

beskrivninglandtilluppgifter samtöverföringar annat entilltänkta av
18.2. Dedatasäkerhetshänseende artividtagitsåtgärdervilka somav

såledesfinnsdetochminimikravuppställer ärdirektivetkrav som
kravytterligareuppställermedlemsländernahindraringenting attsom

innehålla.skallanmälanvadpå en
avseddahandi första attDatainspektionen ärtillAnmälningarna

dentillsynsverksamhet. Det är motinspektionensförgrundtillligga
skall innehållaanmälanvadförslagutredningensbakgrunden enom

bör ses.
bestämmelseråtskilligainnehåller somlagförslagetEftersom

punkt 2personuppgifterbehandlingenmedändamålettillanknyter av
anmälan.ibehandlingenmedändamåletväsentligt angesdetär att
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Enligt den grundläggande bestämmelsen i 9§ får personuppgifter
samlas in endast för bestämda och uttryckliga ändamål och i övrigt
behandlas endast på sätt förenligtärett med dessa ändamål.som Enligt
13 § får endast sådan personuppgifter behövs för visst ändamålsom ett

Ändamâlsangivelsenbehandlas. måste förhållandevis preciserad.vara
Beträffande preciseringen ändamålet hänvisas för övrigtav till
specialmotiveringen till 9

Anmälningsskyldigheten omfattar bara behandling sådanaav
känsliga personuppgifter i 20 § i lagförslaget. Enligtsom denanges
paragrafen krävs det för behandling skallatt ske antingen samtycke
eller författningsstöd. För Datainspektionenatt skall kunna kontrollera
lagligheten den behandling känsligaav uppgifter framstårsom avser
det nödvändigt det författningsstödsom att finns för behandlingensom

uppgifterna punkt 3 i anmälan.av Hänvisning får alltsåanges göras
till den författning stöd för behandlingen desom känsligager av
uppgifterna, 30 § i lagförslagett.ex. uppgifterna skall behandlasom
för forskningsändamål. Sker behandlingen med de berörda enskildas
samtycke får hänvisas till 20 § i lagförslaget.

Upplysningar vilka känsliga uppgifter behandlasom punkt 4som
bör normalt kunna lämnas hänvisning till de bestämmelsergenom en
i författning reglerar behandlingen. I den månsom behandlingen
grundar sig på samtycke får dock alltid närmare vilken typanges av
uppgifter det sigrörsom om.

Uppgift vilka personuppgifter skall lämnasom och tillsom ut vem
skall också punkt 5. Om den persondataansvarigeanges är en
myndighet får myndigheten alla inte sekretessbelagdaattuppge
personuppgifter allmänutgör handling kan kommasom lämnasatt ut
till den begär del uppgifterna.att tasom av

Hur säkerhetsåtgärdema skall redovisas i anmälan och huren
tidpunkten för gallring kan punkterna 6 och 7 har diskuteratsanges
i anslutning till 17 19 och i avsnitt 15.1 i den allmänna motive--
ringen.

Om ändring sker de förhållandenen har redovisatsav isom en
anmälan, skall enligt andra stycket Datainspektionen skriftligen
underrättas förändringen. Med ändringom naturligtvis ocksåen avses

den persondataansvarigeatt upphör behandlaatt personuppgifterna.
Syftet med bestämmelsen är det hos Datainspektionenatt alltid skall
finnas aktuell sammanställning denöver behandlingen känsligav
information förekommer här i landet.som

Den föreslagna bestämmelsen innehållet i anmälan innefattarom en
vissa avvikelser i förhållande till förslaget till EG-direktiv. Eftersom
anmälningsskyldigheten enligt 37 § bara omfattar känsliga uppgifter,
kommer behandlingen andra personuppgifter inte redovisas tillav att
dataskyddsmyndigheten. Inte heller kan till dataskyddsmyndigheten
redovisas utlämnande sådana personuppgifter allmänav utgörsom
handling.
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Datainspektionens tillsyn m.m.

dennaefterlevnadentillsyn överDatainspektionen utövar39 § av
eller§ i lagenstöd 36medmeddeladeföreskrifterlag, av

behandlingregeringenellerriksdagenbeslut avannat omav
personuppgifter.

Datainspektionensbehandlasföljandeparagraf och de närmastdennaI
Enligttillsynssystemet.deti ut-och befogenheteruppgifter nya

huvuduppgift utövaframtidainspektionensförslag blir attredningens
dataskydds-inombestämmelsergällandeefterlevnadentillsyn över av

omrâdet.
utredningenharmotiveringeni den allmännaoch 17avsnitten 14I

tillsynenomfattningenochinriktningensin påutvecklat avnärmare syn
datalagenenligt denTillsynsverksamheteni det nyasystemet.nya

nuvarande.deninriktning änfåmáni visskommer att annanen
efterlevnadenkontrollerauppgift blirInspektionens av enattnu

hanteringenreglerarutförligtförhållandevislagstiftning person-avsom
uppgifter.

begränsad tillvarithittillstillsynsverksamhet har ettInspektionens
emellertidharInspektionemaår.inspektionerantallitetganska per

god ochsärskiltalltiddatalagen inte är attefterlevnadenvisat att av
Måletbristfälligt.avseendeni vissa ärföljd häravtillintegritetsskyddet

andelenochskall ökatillsynsverksamhetinspektionens attdärförär att
den60understigaskallför tillsyn inte procentarbetstid avsätts avsom

arbetstiden.totala
känsliga,deinriktashand skalli förstatillsynenTanken är an-att

be-skallintedendatasamlingarna,mälningspliktiga att varamen
Även övrigpersonuppgifter.dessabehandlingentillgränsad av

räknarUtredningenstickprovsvis.kontrollerasskall kunnabehandling
allmänpreventivafå vissatillsyn kommerutökadmed attatt en

effekter.
reglerarbestämmelseröversiktligt deocksåparagrafenI somanges

personuppgifter.behandling av
grundregelnfinnsregeringsformenstycketandrakap. 3 §2 oml

bestämmelsenEnligtintegritet.personligaenskildesför denskyddet
i lagutsträckning närmarei denvarje medborgareskall angessom

uppgifterkränksintegritetpersonliga atthansskyddas genommot att
finnslagförslagetitill §anslutning 1behandlas. Ihonom enom

stadgandet.bakgrunden tillförredogörelse
medfyllsregeringsformeniformulerade regeln utallmäntDen en

i36 §Med stöddatalagen.bl.a.reglering idetaljerad avmera
bemyndigan-regeringenseftereller,regeringenvidarelagförslaget ges

meddelaförutsättningarvissaunderbehörighetDatainspektionende, att
bestämmelser ivissatillämpningenföreskrifternärmare avom
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lagförslaget. En behandling strider sådana föreskrifter inteärmotsom
tillåten.

Andra regler behandling personuppgifter kan tillkommaom av
statsmakterna fattar beslut s.k. statsmaktsregister.att Detgenom om

kan fråga rcgisterlagar. Regeringen eller, efter be-t.ex.vara om
myndigande, Datainspektionen kan medäven stöd 8 kap. 13 §av
första stycket 2 regeringsformen meddela föreskrifter behandlingenom

personuppgifter inom den statliga förvaltningen. En behandlingav av
personuppgifter får inte heller strida dessa beslut. Fråganmot om
statsmaktsregister har behandlats inärmare avsnitt 9 i den allmänna
motiveringen.

Enligt artikel 30 i förslaget till EG-direktiv skall självständigen
myndighet tillsynutöva skyddetöver personuppgifter. Myndighetenav
skall övervaka tillämpningen de nationella föreskrifter harav som
antagits till följd direktivet och funktioneralla deutöva den harav som
tilldelats direktivet. I enlighet med detta gäller enligt förevaran-genom
de paragraf Datainspektionen skall tillsyn efterlevnadenutöva överatt

de bestämmelser reglerar integritetsskyddet. De svenskaav som
förvaltningsmyndigheternas självständighet i enskilda tillämpningsfall

möjligheten överklaga inspektionens beslut till förvaltnings-samt att
domstol 51 §, innebäratorde kravet i direktivet pâ oberoendeatt en
myndighet uppfyllt.är

Enligt artikel 15 i direktivförslaget skall den enskilde ha rätt näratt
helst på lagliga grunder invändninggöra behandlingsom mot av

Ärpersonuppgifter hänför sig till honom. invändningen be-som
rättigad, skall den persondataansvarige behandlingenstoppa av
personuppgifterna. Dataskyddsmyndigheten skall, enligt artikel 30.3,
handlägga klagomål från enskilda skyddet enskildarör vidsom av
behandling personuppgifter och underrätta vederbörandeav om
utgången i ärendet. Någon motsvarighet till dessa föreskrifter finns inte
i utredningens förslag. Enskilda kan i Sverige vända sig till den
persondataansvarige eller Datainspektionen stöd särskildautan av
bestämmelser därom i datalagen.

40 § Om personuppgifter behandlas eller det framgår av en
anmälan personuppgifter bli behandladeatt i strid medavses
vad gäller för behandlingen, får Datainspektionen försom att
åstadkomma rättelse meddela villkor för denna.

frågaI behandling andra personuppgifter änom av som
i 20§ och allmänutgör handling får dock in-avses som

spektionen meddela villkor gallring endast synnerligaom om
skäl föreligger.

Villkor rör utlämnande personuppgift får inte in-som av
skränka myndighets skyldigheter enligt tryckfrihetsförord-en
ningen.
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särskilda villkormeddelaDatainspektionen rättparagrafenI attenges
personuppgifter behandlas påfallrättelse deåstadkomma iför ettatt

motsvarighetmeddela har sinkanvillkor inspektionenDeotillåtet sätt.
och 6 §§ i denmed stöd 5meddelasföreskrifter i dagi de avsom

datalagen.gällande
aktuelltblir normaltDatainspektionen näringripande frånEtt man
upptäckerinspektion eller på sättanmälan, attannat enengenom en

villkordockvissa fall kanpersonuppgiftshantering pågår. Iotillåten
kan nämligenpåbörjats. Lägetbehandlingen harredan innanmeddelas

dröjer medanledningnågonpersondataansvarigdet attatt avenvara
anmälan. Ettinsedan hanuppgifternabehandlingenpåbörja gett enav

anmälan framgårredan detfår då ske näringripande att personupp-av
otillåtetbehandlade på sätt.bligifterna ettavses

skillnadfinnsmeddelasvillkordekaraktärenfrågaI ensomavom
DatainspektionenföreskrifterDetill gällandeförhållande rätt.i som

generelltmateriell utfyllnadfårmeddelardagi en meraavses som en
för-innebärutredningens förslag,Meddatalag.utformad ensom

personuppgifter,behandlingenregleringdetaljeradhållandevis avav
utfyllnadblivillkor skallDatainspektionensintesyftetär att en av

villkor kanmed deSyftetmateriella reglering.datalagens som
åstadkommaendastparagrafförevarandestöd ärmedmeddelas attav

rättelse.
förslag inte någoninnehåller utredningensgällandetill rättI motsats

meddelas.villkor kanavseendeni vilkaregleringdetaljerad av
iuppräkningdetaljeradsådangöraUtredningen har övervägt att en

villkorenavgränsningför den görs, attlagtexten stannat att sommen
Utgångs-tillräcklig.åstadkomma rättelse, börskall ut att vara

för vissfinnsmateriella reglerdepunkten är personupp-ensom
bringainnebäravillkoren får inte änochgiftshantering annat att en

Ommateriella reglerna.överensstämmelse med debehandling iviss
behandlingenförändamåluppgivetDatainspektionen att ettt.ex. anser
innebäravillkoretpreciserat, kommertillräckligt attattinte är

ändamål jfr 9 §. Anserpreciseratförskall skebehandlingen ett mera
visstförbehövsvissa personuppgifter inteDatainspektionen ettatt

jfrbehandlasinte fårpersonuppgiftervillkoret dessaändamål, blir att
13 §.

bestämmelserstridagivetvis intemeddelas fårvillkorDe motsom
innebärafår inteVillkorenförfattningar.eller andrai datalagen t.ex.

harsistnämndadeterinranEnoffentlighetsprincipen begränsas. omatt
paragrafen.stycketi tredjegjorts av

efter-ställer sig tillpersondataansvarig intevisar sigdetOm att en
möjlighetinspektionenharDatainspektionenvillkor från atträttelse ett

berördadebehandlingfortsattförbjudastöd 41 §med upp-avav
kan ocksåvillkorbryterpersondataansvariggifterna. En ettmotsom

straff §.till 47dömas
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Bestämmelserna i första stycket innefattar också förrätten
Datainspektionen meddela villkor gallring. l enlighetatt med vadom

har i den allmänna motiveringen avsnittsagts 15.2.6 gällersom
första stycket dels gallring alla personuppgifter behandlasav som av
enskilda, dels gallring de integritetskänsliga datasamlingarnaav mer

allmän handling.utgör Den allmänna gallringsnormen försom
personuppgifter finns i 19 Registerförfattningarna kan innehålla
särskilda materiella gallringsregler.

paragrafensI andra stycke regleras Datainspektionens möjligheter
meddela villkor gallring i fråga de datasamlingaratt utgörom om som

allmän handling och inte innehåller känsliga uppgifter enligt 20 §som
i lagförslaget. Datainspektionen har, i likhet med vad gäller enligtsom
18 § i den nuvarande datalagen, möjlighet i undantagsfallgetts atten
meddela villkor för gallringen. Genom kravet pá synnerliga skäl har
utredningen velat betona möjligheten meddela villkor skallatt att
användas restriktivt och endast i de fall det framstår nödvändigtsom
med hänsyn till risken för integritetsintrâng.

Enligt artikel 30.2 i förslaget till EG-direktiv skall dataskyddsmyn-
digheten ha möjligheter undersöka och effektivt ingripaatt mot
behandling personuppgifter. För kunna fullfölja sina uppgifterattav
skall myndigheten ha till tillgång tillrätt uppgifter behandlingvars
täcks direktivet och behörighet samla in informationall ärattav som
nödvändig för dess övervakande funktion skall kunna fullgöras.att
Dataskyddsmyndighetens möjligheter till ingripande skall innefatta rätt

besluta innehållande eller utplânandeatt personuppgifter,om av
tillfälligt eller definitivt förbud behandla personuppgifter, för-att
störelse datamaterial eller varning till den persondataansvarige.av om
Dataskyddsmyndigheten skall vidare ha möjlighet väcka talan vidatt
domstol vid överträdelse dataskyddsbestämmelserna.av

Förevarande och följande paragrafer enligt utredningens meningger
Datainspektionen de befogenheter behövs för effektiv tillsyn.som en
Utredningens förslag dock inte inspektionen möjlighet beslutaattger

innehållande personuppgifter, förstörelse datamedium jfrom av av
dock vad isägs anslutning till 41 § i lagförslaget ellersom om
varning till den persondataansvarige. skälAv har utvecklats isom
avsnitt har17.4 Datainspektionen inte heller befogenhet väckagetts att
talan vid domstol.

41 § Kan rättelse inte åstadkommas på fårsätt, Datainspekti-annat
vid vite förbjuda den persondataansvarige i fortsätt-attonen

ningen behandla personuppgifterna.
Om det är sannolikt enskild tillfogas betydande skadaatt en

vid fortsatt behandling, får Datainspektionen vid viteen
förbjuda behandling lagringän gälla för tiden intillattannan

frågandess fortsatt behandling slutligt har avgjorts ellerom
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har förordnats. sådantInnanannat beslut meddelas skallett
den persondataansvarige fåttha tillfälle sig, detatt yttra om
inte är fara dröjsmål.i

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte
sådan behandling personuppgifter riksdagen ellerav som
regeringen har beslutat om.

Trots den möjlighet Datainspektionen har med stöd 40 §attsom av
första stycket i förslaget meddela villkor för åstadkomma rättelseatt
vid otillåten behandling personuppgifter, kan det tänkasen av
uppkomma fall där det inte går åstadkomma rättelseatt attgenom
meddela villkor. Om någon förutsättningarna enligt § fört.ex. llav
behandling personuppgifter inte föreligger i visst fall, måsteav ett
ingripandet från Datainspektionen få formen förbud behandlaett attav
uppgifterna. Det kan också finnas fall där den persondataansvarige

följa devägrar villkor inspektionen meddelat.att Vid sidansom av
möjligheten meddela villkor har Datainspektionen därför i förevar-att
ande paragraf givits möjlighet vid vite förbjuda den persondata-att
ansvarige fortsättningsvis behandla personuppgifter.att

Även enligt gällande har inspektionenrätt befogenhet förbjudaatt
fortsatt förande personregister l8§ andra stycket datalagen.av
Någon möjlighet förena sådan förbud med vite dockatt inte denett ger
nuvarande datalagen. Det förslaget är inspektionenavsett attnya ge

möjligheter kommastörre tillrätta med behandling personuppgif-att av
strider vad gäller för behandlingen.ter Fördelenmot medsom som ett

vitesförbud i förhållande till enbart straffsanktion eller möjlighet att
kräva skadestånd varkenär uppsåt eller oaktsamhet behöveratt
styrkas. Det räcker med otillåten personuppgiftshantering kanatt en
konstateras objektivt och rättelse inte kan åstadkommassett att genom
villkor.

Med den definition behandling finns i 3 § i utredningensav som
förslag innebär förbud i enlighet med första stycket i dennaett paragraf

de personuppgifter finns måste utplånas.att En persondataansvarigsom
kan dock ställa sig till efterrättelse förbud detäven på sättetett att
personuppgifterna avidentifieras. Vad med avidentifieringsom avses
har berörts i anslutning till 2 Däremot det inte tillräckligtär att
personuppgifterna krypteras. I vissa fall torde förbud föra med sigett

datamedium måste förstöras, CD-ROM-skiva.att ett t.ex. en
Enligt allmän princip kommit till uttryck bl.a. i NJA 1982en som
633 kan vite inte föreläggas straffnär inteär undantags. utsatt, om

från principen följer särskild föreskrift. Samma gärning får inteav en
heller föranleda både vite och straff. Eftersom överträdelse etten av
förbud Datainspektionen meddelat med stöd förevarandesom av
paragraf har straffsanktionerats i 47 § första stycket har i 47 §
tredje stycket tagits in erinran den överträttatten ettom som
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straff förfår tillstöd 41 § inte dömasmeddelat medvitesförbud av
omfattas förbudet.överträdelse som av

juridiskatill fysiska ochriktas bådevitesföreläggande kanEtt
intestorlek finnsför vitesbeloppetsNågon högsta gränspersoner.

följer 3 §därför enligt vadskallVitesbeloppetföreskrivet. som av
med hänsyntill beloppviten bestämmas1985:206lagen ett somom

tillekonomiska förhållanden ochadressatenskänttill vad är omsom
följa detförmå honomi övrigt kanomständigheterna attantas

förenat med vitet.föreläggande ärsom
ansökanpålänsrättenutdömande vitet prövasFrågan avavavom

Datainspektionen.
förbjudamöjlighetDatainspektionenandra stycketI att annanenges

sannoliktframstårfall detlagring i debehandlingfortsatt än attsom
betydandefleraellerbehandling förorsakarfortsatt personerenen

Även behandlingotillåtendet frågaförutsättshär ärskada. att avom
till stånd på någotkommerrättelse intepersonuppgifter och annatatt

med därmedinterimistiskt förbudfråganEftersom det ärsätt. ettom
har detskadliga effekten,fråga denibeviskravföljande lägre om

frågan dentill desspersonuppgifterna får lagrasrimligt omansetts att
Personuppgifterna behöveravgjorts.slutligt harbehandlingenfortsatta

förstaförbud enligtvidvad gällerskillnad fråntillsåledes inte, ettsom
vitesförbud enligtavidentifieras. Beslutetutplånas ellerstycket, ettom

förfarande.kontradiktorisktföregåsskall i principstycketandra ettav
underlåtainspektionenemellertiddröjsmål kanfara iföreliggerOm det

fattas.beslutetpersondataansvarige innandenhöraatt
styckettredjegäller enligtbehandlingförbjuda vissMöjligheterna att

riksdagenbeslutatspersonuppgifterbehandlingsådaninte som avav
få karaktärenskulle kunnaförbudsådantregeringen. Etteller av en

DatainspektionenFinnerstatsmakternas beslut.överprövning att enav
bör ändras,eller regeringenriksdagenmeddelatsföreskrift avsom

i ställetfå föras, åligger detinte börstatsmaktsregisters.k.eller ettatt
1973:33 144.jfrframställning härominspektionen göraatt prop. sen

vållarså den intetillsynenskallDatainspektionen utöva42 att§
nödvändig.olägenhet äreller änkostnadstörre som

redaktio-paragrafen endast ändratsgällande harförhållande till rättI
gällande datalagen.i denandra stycket§15nellt. Den motsvaras av
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få tillträde till lokalför tillsynenDatainspektionen har43 § rätt att
datamaskinutförs eller därautomatisk databehandlingdär

databehand-för automatiskutrustning upptagningeller eller
få tillgång tillvidare rättförvaras. Inspektionen harling att

föranstaltadatabehandlinghandling automatiskrör samtsom
sammanställningarellersökningar auto-uttag, genomom

matisk databehandling.

gällande datalagen. Ingai densin motsvarighet i 16 §Paragrafen har
finns föri dagmöjlighethar företagits. Denändringarsakliga som
föreläggagällande datalagen24 § i denmed stödinspektionen att av
till lokaltillträdelämnaregisteransvarig underlåterfallvite i de atten

utredningensibehandling hartill handlingeller tillgång rörsom
i 50förslag tagits upp

tvångsvisför sin tillsynmöjligheteringaInspektionen har i dag att
förekommermisstänker dettillträde till lokal därbereda sig attman

datorutrustning. Ut-vissdet finnsdatabehandling ellerautomatisk att
handräckningtillmöjlighetinspektionenharredningen övervägt att ge

kaninspektioneni de fall görasig tillträde till lokalberedaför att
detDatainspektionenförhållandet.såsannolikt är attatt menar,

oriktigalämnarantal företagmisstänkasgrunder kangoda att ett
antallicenskampanjer. Ettmed inspektionensuppgifter i samband

användauppenbarligen måstesådan storlek deföretag, är attsom av en
förfrågningar depå inspektionensverksamhet,i sinADB attsvarar

ingeninspektionenfall hardatorutrustning. I dessahar någoninte
förtill lokalernabereda sig tillträdetvângsvismöjlighet attatt

Datainspektionenföruppgifterna. Problemenkontrollera riktigheten av
påkallardeha varit såemellertid inteavseendei detta stora attsynes

avstått fråndärföråtgärder utredningen haromedelbara och attnågra
inspektio-visa sighandräckning. Skulle detförslagnågotlämna attom

beredafår svårighetertillsynsorienterade verksamheti sin attnyanen
givetvisför tillsyn, kan detta utgöratillträde till lokalersig utövaatt
tvångsmedel.frågan inspektionens behovskäl på nyttatt ta om avupp

Datainspektionen deskall lämnapersondataansvarige44§ Den
in-databehandlingenautomatiskauppgifter den somom

uppgiftsskyldighetsådansin tillsyn. Enbegärspektionen för
räkningpersondataansvarigesden för denhar även som

personuppgifter.behandlar

data-gällande§ i denmed 17i sakBestämmelsen överensstämmer
persondata-för dendenpersondataansvarige ellerdenOmlagen. som

lämnaunderlåterpersonuppgifterräkning behandlaransvariges att
50 §vite enligtföreläggaDatainspektionenenligt 44information § får
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i förslaget. Den uppsåtligen eller oaktsamhet lämnarsom av osann
uppgift i fall i 44 § kan straffas enligt 47 § förstasom stycketavses

Övriga bestämmelser

Överföring till utlandet

45 § Om det finns anledning personuppgifteranta att skall behand-
las i utlandet, får uppgifterna lämnas endast efter med-ut
givande Datainspektionen. Sådant medgivande får lämnasav
endast det kan iantas motsvarande fallattom personupp-
gifterna hade fått behandlas här i landet. Något medgivande
behövs dock inte, personuppgifter skall behandlas enbartom
i har anslutit sig tillstat Europarådets konventionen som om
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av person-
uppgifter eller i harstat motsvarande skydd.etten som
Regeringen får föreskriva vilka skallstater ha ettsom anses
skydd motsvarande det i konventionen.som anges

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestäm-
melserna i sekretesslagen 1980:100.

I paragrafen regleras möjligheterna lämna personuppgifter föratt ut
behandling utanför Sverige.

Den gällande datalagen ll § innehåller regel särskilt med-en om
givande från Datainspektionen för lämna personuppgifter iatt ut
enskild verksamhet för ADB i utlandet. Bestämmelsen tillämpligär pâ
personuppgifter sig uppgifterna ingår i personregister i datalagensvare
mening eller inte. Datainspektionens medgivande behövs oavsett om
uppgifterna lämnas på ADB-medium, skriftligen eller på sätt.annat
För det allmännas verksamhet finns motsvarande bestämmelser i 7 kap
16 § sekretesslagen. Undantag från kravet på medgivande gäller om
uppgifter skall lämnas för ADB enbart iut anslutit sig tillstaten som
Europarâdets konvention skydd för enskilda vid automatiskom
databehandling personuppgifter. Konventionen bygger, liksomav
förslaget till EG-direktiv, gränskontroll dataflöde inte behövsatt av
för länder har nivå integritetsskyddet.på Detsom en gemensam
önskvärda i underlätta gränsöverskridande informationsflödenatt ligger
också bakom direktivförslagets krav på fullgott integritetsskydd.ett

Datainspektionens möjlighet dispens från förbudet utläm-att ge mot
nande kan lämnas såväl i särskilt fall generellt,ett t.ex.som mera
beträffande visst register prop. 1973:33ett 140.s.

Enligt 0ECD:s riktlinjer på området skall medlemsländerna vidta
alla rimliga och lämpliga åtgärder för till personuppgifter kanatt attse

säkertgränserna och avbrott. Vidare skall medlemsländer-passera utan
avhålla sig från inskränkningargöra i fråga flödetattna om av

personuppgifter från det landet till andra medlemsländer. Sådanaegna
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inskränkningar dock tillåtna i förhållande till land,är ett annat om
detta inte iakttar riktlinjerna eller personuppgifter bara skallom

det andra landet till tredje land och avsändarlandetsettpassera genom
integritetslagstiftning därigenom kringgås. medlemsland får ocksåEtt

inskränkningar i fråga personuppgifter för vilka den inhemskagöra om
integritetslagstiftningen innehåller särskilda skyddsregler, sådanaom
uppgifter inte i mottagarlandet.har likvärdigt skyddett

förslaget till EG-direktiv föreskrivaI åläggs medlemsstaterna att att
överföring personuppgifter får före-till icke-medlemsland endastettav
komma det landet har tillfredsställande skyddsnivå adequateanom en

of protection, 26.1. Bestämmelsen emellertid intelevel ärart. utan
Överföring tillförsäkrarundantag. till icke-medlemsland inteett som

får enskilde samtyckttillfredsställande skyddsnivå bl.a. ske denen om
föröverföringen i syfte företa vissa förberedande åtgärdertill att att

föravtal eller överföringen nödvändig viktiga allmännaingå ärett om
medlemsstaten kan godkänna överföringen tillintressen. Det är ettsom

Med-land inte har tillfredsställande skyddsnivå an. 27.1.ensom
tid Kommissionen och övrigalemsstaten skall i god underrätta

den planerar tillåta överföring 27.2.medlemsstater art.att attom en
medlemsstat eller KommissionenOm protesterar moten annan

överföringen, skall Kommissionen vidta lämpligatillåtandet av
Kommissionen bl.a. ställaåtgärder. Enligt kommentaren kan upp

förbjuda överföringenytterligare villkor eller art. 27.3.
Bedömningen icke-medlemsland upprätthåller till-ettav enom

of protection skallfredsställande skyddsnivå the adequacy of the level
alla omständigheter kring överföring. Särskilt skallske i ljuset av en

uppgifter överföringen gäller, ändamålet medbeaktas vilket slag av
behandlingen, behandlingens varaktighet den lagliga reglering ochsamt

finns icke-medlemslandet 26.2.de yrkesetiska regler i art.som
Om medlemsstat icke-medlemsland inte upprätthålleratt ettanseren
tillfredsställande skyddsnivå skall EG-kommissionen underrättasen

härom. blir sedan Kommissionens uppgift ingå förhandlingarDet att
land för försöka avhjälpa situationen 26.3 ochmed tredje art. 4.att

Direktivförslaget också Kommissionen möjlighet beslutaatt att ettger
tillfredsställande skyddsnivå, detta påicke-medlemsland har en

åtagandengrundval dess inhemska lag eller internationella artav
direktivförslagetvidtas till följd artikel 26 i26.5. De åtgärder som av

med de skyldigheterskall enligt artikel 26.6 stå i överensstämmelse
internationella överenskom-åligger gemenskapen grundpå avsom

melser.
bestämmelser-konflikt skillnader mellanEn kan uppstå på grund av

dataskyddskonvention.i framtida EG-direktiv och Europarådetsettna
EG-direktivet utläm-Kan exempelvis Frankrike med stöd vägraav
ratificerat dataskyddskon-nande till Sverige, Frankriketrots att
dataflöde förhållande tillventionen och därmed fritt iaccepterat ett
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bl.a. Sverige Förslaget till EG—direktiv reglerar inte frågan om
förhållandet till Europarâdskonventionen.

Under sitt tidigare utredningsarbete noterade utredningen det iatt
praktiken inte så vanligt medgivande enligt datalagenattsynes vara
inhämtas. Utredningen menade det på goda grunder kundeatt antas att
överföring uppgifter i strid med bestämmelsernaäger tillävenav rum
länder inte konventionsanslutna.är Liknande erfarenheter harsom
gjorts i utlandet, bl.a. i Storbritannien.

Frågan utlandsöverföring bör i första hand bakgrundmotom ses av
den pågående lagharmoniseringen på dataskyddsområdet i sigsom
skulle onödiggöra särskilda skyddsbestämmelser vid gränsöverskridan-
de kommunikation. får förutsättasDet likartat skydd inomatt ett en
inte alltför avlägsen framtid antagits, inte bara för Europas del, utan
för hela OECD-omrâdet. Syftet gränskontrollmed personuppgifterav

naturligtvis uppgifterna inte används utanför Sverigeär på sättatt ett
innebär integritetskränkning eller i länder där integritetsskyddetsom

I avvaktan på den nödvändiga internationellaär harmonise-attsvagare.
genomförtsringen bör därför viss kontroll behållas.en

När det gäller personuppgifter faller inom de områden där ut-som
redningen föreslagit någon anmälan inte behövs, övervägdeatt
utredningen låta informationsöverföringen ske helt fritt. Uppgifteratt

i Sverige skulle föranleda anmälan, dvs. främst uppgiftersom av
känsligt slag och uppgifter omdöme den enskilde, skulleutgörsom om
Datainspektionen förstdäremot innan det medgavs fördesdepröva att
utomlands. En nackdel med sådan uppdelning i "privilegierade" ochen
"icke-privilegierade" uppgifter sambearbetningsmöjligheterär att
utomlands inte kan beaktas. Uppgifter i Sverige endast ärsom av
mindre känsligt slag skulle likväl efter bearbetning kunna känsligavara
och integritetskränkande. Motsvarande gäller enstaka uppgifters
karaktär. Uppgifter endast för sig i Sverige hänförs tilltagnasom
kategorin icke-känsliga kan i land känsliga.ett annat anses vara

dennaMot bakgrund valde utredningen föreslå all informati-att att
onsöverföring sker till länder inte omfattas konventionensom som av
på området skulle omfattas kontrollen och kräva medgivandeav av
Datainspektionen. sådanEn lösning också ligga i linje medsynes
direktivförslagets krav det gäller överföring tillnär tredje land. Om
länder, inte konventionsanslutna,är likväl bedöms ha till-som en
fredsställande skyddsnivå sin lagstiftning,på bör överföring mera
allmänt kunna tillåtas också till dessa länder. Regeringen bör i en
förordning kunna vilka länder kan fråga.komma iange som

alla remissinstanserNästan tagit frågan i sina yttranden harsom upp
ställt sig positiva till utredningens förslag angående utlandsöverföring-

Till dessa remissinstanser hör Kammarrätten i Stockholm, Datain-ar.
spektionen, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet.

SkåneHovrätten och Blekinge delaröver också i huvudsak utred-
ningens uppfattning utlämnande personuppgift för automatiskatt av
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konventiontill Europarådetsi anslutit sigdatabehandling intestat som
endast efter tillstånd.skall få skemotsvarande skyddsnivåeller har

förslag kan fåeffekter utredningensemellertid deHovrätten attmenar
kommunikationstekniken börmodernamöjligheten utnyttja denför att

analyseras noggrarmare.
finnerArbetsgivareföreningenSvenskaIndustnförbund ochSveriges

Datainspektionensförslagitotillfredsställande utredningendet attatt
vid informations-inhämtasi fortsättningen måstemedgivande även

Europarådets dataskydds-tillländer anslutit sigtill inteöverföring som
verksammaföretag,förslaget innebärpåpekarkonvention. Man attatt
i koncernersvenskägda ingårnödvändigtvisinteSverige meni som

fall inteländer, i vissadotterbolag i andramoder- ochmed utan att-
och olikafrån personal-uppgifterkan överföralagbrottbegå -

ansökautlandsföretagenekonomiadministrativa till utan attsystem om
ochsvenska tillstånds-från denhärommedgivande och avvakta beslut

möjlig-utredningenföreslås övervägertillsynsmyndigheten. Det att
ländertill den kretsöverföringarverka förheterna att somatt av

undantasområdetriktlinjer påföljer organisationensochtillhör OECD
från Datainspektionen.tillståndkravet påfrån

tagitutredningen påöverväganden harfortsattaI sina nytt upp
det harkonstateratochinformationsflödet gränsernaöver attfrågan om

tekniskafrågan. Denlagstiftning reglerasvårtsigvisat att genomvara
påpekat, svårt avgöraremissinstansdet,utvecklingen attgör som en

automatiskförföremålunder blirpersonuppgift transportenvar
svårocksåbestämmelsernaEfterlevnaden ärdatabehandling. attav

internationellainformationsflödet inomproblem medVissakontrollera.
Enligtremissbehandlingen.fram underförtshar ocksåkoncerner

angivnamed dekomma tillmening kan rättautredningens numan
frånundantasefter handfler länderendastsvårigheterna attgenom

informati-internationellareglering detBehovettillståndskravet. av av
alltfler ländertakt medkomma minska iocksåonsutbytet torde attatt

integritetsskydd.innebär acceptabeltlagregleringinför ettsomen
Europarådskonventionen är,anslutit sig tillf.n. harländerDe som

Storbritannien,Tyskland,Frankrike, Spanien, Norge,Sverige,förutom
Österrike, Island.Irland och DeFinland,Danmark,Luxemburg,

förordningkunna aktuella iskulle bli staterländer somomensom
Europarådetsimotsvarande detha skyddskall ett angessomanses

och Schweiz.PortugalBelgien,Nederländerna,konvention är t.ex.
intetill utlandetöverföringförslagtorde utredningenssakI om

Enligt dengällandeförhållande till rätt.skillnadnågoninnebära i
medgivande tilllämnaDatainspektionendatalagennuvarande får

kommerutlämnandet inteendast kan attutlämnande det attantasom
Eftersomintegritet.personliganågonsotillbörligt intrång imedföra
personligiintrångotillbörligtbegreppetvaltutredningen utmönstraatt

ibehandlingendet kanställetlagen, krävsintegritet i attantasattur
prövning harVid sinhär.fall hademotsvarande kunnat äga rum
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således Datainspektionen utgå från de kriterieratt gäller försom
personuppgifter behandlas inom landet. De skyddsreglersom finnssom
i den främmande kan givetvis hastaten utformning, deten annan men
skydd lämnas skall i huvudsak integritetsskyddetsom motsvara i
Sverige.

Liksom för närvarande bör gälla Datainspektionen får lämnaatt
medgivande till utlämnande såväl i särskilt fallett generellt.som mera

Den uppsåtligen eller oaktsamhet lämnarsom personuppgiftav ut
i strid 45 § kan dömas till böter eller fängelsemot 47 § första stycket
2.

I andra stycket hänvisas till sekretesslagens bestämmelser. För
myndigheter gäller enligt 7 kap. 16 § andra stycket sekretesslagen att
personuppgift personregister i datalagen sekretessbelagdärsom avses

det kan utlämnande skulleantasom att medföraett uppgiftenatt
föranvänds automatisk databehandling i utlandet och detta medföratt

Ävenotillbörligt intrång i personlig integritet. för myndigheter detär
Datainspektionen frågorprövar utlämnande. Sekretess gällersom om
dock inte uppgiften skall användas för automatisk databehandlingom
enbart i har anslutit sig tillstat Europarådets dataskyddskon-en som
vention. Eftersom förbudet för myndigheter i vissa fall lämnaatt ut
uppgifter är inskränkningatt i offentlighetsprincipenanse harsom en
bestämmelsen tagits in i sekretesslagen, där det sådanaattanses
inskränkningar bör samlas.

Bestämmelsen i 7 kap 16 § andra stycket sekretesslagen har ändrats
så den i sak överensstämmeratt med 45 § i förslaget till datalag se
avsnitt 22.6.

Tystnadsplikt

46 § En persøndataansvarig eller deltagit vid behandlingannan som
personuppgifter får inte obehörigen röja vadav han till följd

därav fått enskildsveta personliga förhållanden. I detom en
allmännas verksamhet tillämpas i stället för vad harsom nu

bestämmelserna isagts sekretesslagen 1980:100.

Paragrafen har sin motsvarighet i 13 § första stycket i den gällande
datalagen. Någon saklig förändring inteär avsedd.

Bestämmelser påföljd för brott tystnadsplikten finns i 20 kapom mot
3 § brottsbalken.

Förslaget till EG-direktiv föreskriver i sitt arbeteatt personer som
har tillgång till personuppgifter inte får lämna uppgifter tillut
utomstående den persondataansvarigesutan tillstånd, såvitt inte det
krävs enligt lag eller författning art. 17.5.annan
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skadeståndStraff och m.m.

två år uppsåt-Till böter eller fängelse i högst döms den47 § som
ligen eller oaktsamhetav

i 13 20 eller 30 35 §§bryter bestämmelserna II,mot - -
personuppgifter,behandlingom av

personuppgift strid 452. lämnar i motut
vid fullgörande skyldighetlämnar uppgift attavosann

underrättelse enligt 25lämna
uppgift i fall i 444. lämnar avsesosann som

Datainspektio-regeringen ellerbryter bestämmelsermot som
meddelat tillämp-36 § i denna lag harmed stöd omnen av

30 35 §§,ningen 11, 13 20 ochav --
meddelats enligt 40 ellervillkor eller förbudbryter mot som

41 eller
sådan skyldig-underlåter enligt 37 §anmälan närgöraatt

föreligger.het
uppsåtligen eller oaktsamhetTill böter döms den avsom

bryter 29mot
fårvitesförbud enligt 41 § inteharDen överträtt ettsom

personuppgiftersådantill straff för behandlingdömas somav
förbudet.omfattas av

i avsnitt 19.1 idenhar behandlatsstraffbestämmelserFrågor m.m.om
motiveringen.allmänna

paragraf. Bådeinförts i förevarandeStraffbestämmelserna har
straffbelagts.oaktsamhet hargärningar ochuppsåtliga

utvecklats, bådemotiveras, tidigareStrafthöjningen enavsom
föreslagna önskad effekt ochtillsynssystemetdetsträvan att enge

förstraffvärdet innebär risker in-brottförändrad påsyn av som
tegritetsintrâng.

reglernapunkt straffsanktioneras brottstycket 1förstaI mot om
straffbartexempelvispersonuppgifter. Detbehandling är attav

bestämtsändamål detpersonuppgifter för någotbehandla änannat som
ändamålanknytning tillReglerpersondataansvarige.den ettomav

skerbehandlingStraffoelagd sådanocksåfinns i 9 attär utansom
för behandlingförutsättningarnagrundläggandedenågon som angesav

§ förstamed stöd 11skerföreligger behandlingen§ Omi 11 av
stadgasmed vadi enlighetlämnatsmåste samtycke hastycket 1 som

Även behandlinglaglig.behandlingen skallföri 12 § att avenvara
eller oriktigaändamål 13 §visstinte föruppgifter behövs ett avsom

personuppgif-14 § följerstraffsanktionerad. Avpersonuppgifter att
aktuella.ochfullständigariktiga,behandlas skallter varasom

klartdet intebehandlas ärfår inteenligt 15 §Personnummer om
förbehövsdetändamålet eller,med hänsyn tillmotiverat attom

skäl. Före-beaktansvärdaandraidentifiering ellersäkerställa aven



456 SOU 1993:10

ligger inte något dessa fall behandlingärav en av personnummer
straffbar. I 16§ vilka uppgifter skall lämnas till denanges som
enskilde i samband med insamling personuppgifter från denne. Enav
insamling personuppgifter från den enskilde sker denav utan attsom
enskilde lämnas underrättelse enligt 16 § har straffsanktionerats.

I och17 18 §§ finns bestämmelser vilka säkerhetsâtgärderom som
den persondataansvarige skyldigär vidta. Säkerhetsbestämmelsernaatt

avgörandeär betydelse det gällernär skapa integritets-av att ett gott
skydd. Brott säkerhetsbestämmelserna har därför straffsanktione-mot

Den tekniska utvecklingen kan förutsättasrats. skapa behovett av en
kontinuerlig revidering säkerhetsbestämmelser. Det har därför varitav
nödvändigt datalagens bestämmelser säkerhetatt över-ge om en
gripande, generell utformning. Avsikten Datainspektionenär medatt
stöd 36 § skall utforma detaljerade bestämmelser säkerhetav mera om
för sådan behandling känsliga personuppgifter. Brottsom avser mot
bestämmelser tillämpningen säkerhetsbestämmelserna i 17 ochom av
18 §§ Datainspektionen kan komma meddela straffsanktionerasattsom
i första stycket i förevarande5 paragraf.

Regler gallring finns i 19 § i lagförslaget. En underlåtenhetom att
gallra personuppgifter dettanär skall ske har straffbelagts. Straffsank-
tioneringen motiveras med gallringsregeln riktar sig till allaatt
persondataansvariga och inte endast myndigheter och vissa andra organ

fallet med arkivlagen.är Ur integritetsskyddssynpunkt detärsom
också angeläget personuppgifter inte bevaras under längre tidatt än
vad behandlingens ändamål kräver eller vad motiveratär medsom
hänsyn till de motstäende intressen i 19 Beträffandesom anges
kompetensfördelningen inom gallringsomrâdet och förhållandet till
arkivlagen hänvisas till avsnitt i den allmänna15 motiveringen.

Den känsliga uppgifter i 20 § i lagförslaget fårtyp av som anges
inte behandlas inte den enskilde lämnat sitt samtycke eller be-om om
handlingen har stöd i lag eller författning. De uppgifterannan som

i 20 § har bedömts särskilt känsliga integritetssynpunktanges utsom
och behandling i strid 20 § har därför straffsanktionerats. Sommoten
tidigare diskuterats förutsätter utredningens förslag antalatt ett nya
registerförfattningar tillkommer.

Brott bestämmelserna i "miniregisterlagarna", d.v.s. 30 35mot §§-
har straffsanktionerats. forskningsprojektl det exempelvisärett
straffbart behandla känsliga personuppgifter ha inhämtatatt utan att
den enskildes samtycke inte någon förutsättningarna i 30 §om av
första stycket 3 föreligger.l -

I paragrafens första stycke punkt straffsanktioneras2 utlämnande av
uppgifter till utlandet sker erforderligt medgivandeutan attsom
inhämtats från Datainspektionen. Något medgivande frän inspektionen
erfordras inte uppgifter lämnasnär till har anslutit sigut staten som
till Europarådets dataskyddskonvention eller till harstat etten som
motsvarande skydd. Tanken regeringen iär särskild förordningatt en
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utanför uppgifterskall till vilka konventionen kanstårstaterange som
inspektionens tillstånd.lämnas utan

uppgifter honomenskildes del deDen rätt att ta om somav
terminologi, ibehandlas, s.k. utdrag enligt nuvarande10 utgör§ -

fall förutsättning för den enskilde skall kunna demånga utövaatten
datalag honom. Motsvarigheten tillrättigheter förslaget tillsom ger

lagförslaget. Liksom enligtgällande datalagen finns i 25 § i10 § i den
samband medstraffbart uppgift igällande det lämnaärrätt att osann

första stycket punkt 3.fullgörandet sin uppgiftsskyldighetav
uppgiftenligt gällande det straffbart lämnaLiksom rätt är att osann

uppgifter förbegär få sinDatainspektionen, inspektionentill när att
punkttillsyn första stycket 4.

bestämmelserstraffbeläggs brottförsta stycket punkt 5I mot som
med stöd 36 § kan kommaregeringen eller Datainspektionen attav

20 och 30 35 §§. Somtillämpningen 13meddela 11,avom - -
motiveringeni den allmännautvecklats i avsnitt 14.4närmare

regelutfyllnad lägreutredningens förslag till datalagförutsätter en
straffsanktioneras i punktkonstitutionell nivå. bestämmelserDe som

straffbestämmelsen i punktkorresponderar med5
personuppgifterlagförslaget fâr Datainspektionen,Enligt 40 § i om

bestämmelser,gällandeeller bli behandlade i stridbehandlas motavses
villkorsådanavillkor för åstadkomma rättelse. Brottmeddela motatt

straffsanktio-punkti första stycket punkt lstraffbelagtshar samma
Datain-behandling sker i strid vitesförbudockså mot somsomneras

straff fâr dock inteVite ochmeddelat med stöd 41spektionen av
paragrafens tredjetagits in ierinran detta harkumuleras. En om

stycke.
fârpersonuppgifter inteframgår vissa känsliga37 §Av att

Datainspektionen. Enförrän anmälan kommit in tillbehandlas en
straff i§ har belagts medunderlåtenhet anmälan enligt 37göraatt

punktförsta stycket
istadgas sanktion för underlåtenhetandra stycket böterI attsom

personuppgifter till denutsändande handling medsamband med av
avsändare 29 §.enskilde, ärsomange vem

detagits in erinranparagrafens stycke hartredjeI att somomen
meddelat med stödvitesförbud Datainspektionenöverträtt ett avsom

överträdelse omfattasfår straff förinte dömas till41 § avsom
vitesförbudet.

enligtanmälanbehandlats innanOm personuppgifter har48 § en
anmäl-Datainspektionen,till närdenna lag kommit inhar

förklaraspersonuppgifternaföreligger, skallningsskyldighet
obilligt.uppenbartförverkade, det inte ärom
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Bestämmelsen har sin motsvarighet i 22 § första meningen i den
gällande datalagen.

Enligt 37 § i lagförslaget skall i fråga känsliga uppgifterom en
anmälan ha kommit in till Datainspektionen, innan den persondata-
ansvarige får börja behandla uppgifterna. Det harär, berörtsatt som
i anslutning till 37 den persondataansvariges sak förvissa sigatt om

hans anmälan har kommit in till inspektionen. Påbörjasatt behand-
lingen personuppgifterna dessförinnan, kan straff följa enligt 47 §av
första stycket förevarandeAv paragraf följer de aktuellaatt
personuppgifterna dessutom kan förverkas. Bestämmelsen sikte påtar
två fall, nämligen dels anmälan visserligen eftergörs detatt atten men
behandlingen personuppgifterna har inletts, dels någon anmälanattav
inte alls.görs

Vad enligt paragrafen kan förverkas personuppgifterna,är dvs.som
informationen sådan. Däremot kan förverkandetinte detsom avse
datamedium vilketpå personuppgifterna finns. I vissa fall torde dock
inte personuppgifterna kunna förverkas datamediet förstörs,utan att

CD-ROM-skiva. Förverkande kan ske även personuppgif-t.ex. en om
för den persondataansvariges räkning behandlas service-terna av en

byrå och servicebyrån därvid använder sin utrustning. Innebördenegen
förverkande personuppgifter uppgifternaär utplånas, dvs.ett attav av

datamediet avmagnetiseras i berörda delar. beslutEtt förverkandeom
bör också kunna verkställas avidentifiering. Om uppgifternagenom en
har något värde efter avidentifieringäven skulle detta kunnaen vara

möjlighet.en
Förverkande kan underlåtas detta skulle uppenbart obilligt.om vara

Frågan förverkande bedömaär uppenbart obilligt ellerett attom som
fårinte på grundvalavgöras omständigheterna i det enskildaav

ärendet. Utrymmet för underlåta förverkande anmälnings-näratt
skyldigheten åsidosätts helt och hållet bör begränsat, detta medvara
tanke på den grundläggande betydelse anmälningsskyldigheten harsom
i det En mindre restriktiv bedömning bör däremot kunnasystemet.nya
ske i fallde anmälan kommer in först efter det personuppgifter-atten

börjat behandlas. En faktor betydelse den påbörjadeärna av om
behandlingen har lett till någon integritetsskada eller risk för sådan
skada.

De allmänna bestämmelserna förverkande i 36 kap. brottsbalkenom
tillämpliga förverkandeär på föreskrivsäven i författningsom annan
balken.än
Enligt 22 § andra meningen i den gällande datalagen kan för-

verkande också ske personregister har förts inär strid med förbudett
har meddelats Datainspektionen. I till vad gällermotsatssom av som

i dag skall förbud behandla personuppgifter enligt utredningensett att
förslag 41 § förenas med vite. Det torde inte nödvändigt vidattvara
sidan vitessanktionen ha möjlighet förverka de berördaattav en
personuppgifterna.
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Bland dataskyddsmyndighetens befogenheter finns enligt artikel 30
förslageti till EG-direktiv möjlighetenäven besluta datamaterialatt att

skall förstöras the destruction of data material. Som har framgått
finns bara i undantagsfall motsvarande möjlighet enligt utredningensen
förslag.

49 § Om enskild tillfogas skada personuppgiftatten genom som
behandlas är oriktig, ofullständig, inaktuell eller missvisande,
skall den persondataansvarige ersätta skadan.

någonOm tillfogas skada brott i 47§genom som avses
första stycket, skall den har gjort sig skyldig till brottetsom
ersätta skadan.

Vid bedömandet månoch i vad skada enligt första ellerom
andra stycket uppståtthar skall hänsyn tilläven lidandetas
och andra omständigheter än ekonomiskrentav annan
betydelse.

Frågor skadestånd har behandlats i avsnitt 19.2 i den allmännaom
motiveringen.

50§ Om persondataansvarig eller den för denen som person-
dataansvariges räkning behandlar underlåterpersonuppgifter

lämna tillträde till tillgånglokal eller till handling i fallatt
i 43§ eller lämna uppgift enligt 44 fårattsom avses

Datainspektionen förelägga vite. Detsamma gäller om en
persondataansvarig inte fullgör åliggervad honom enligtsom
22 eller 23 24 § första stycket, 25, 26 eller 27

Paragrafen har sin motsvarighet i 24 § i den gällande datalagen.

Överklagande

51 § Datainspektionens beslut persondataansvarigsom avser annan
än Högsta domstolen, Regeringsrätten fåroch kammarrätten
överklagas hos kammarrätten. Beslut Högstasom avser
domstolen eller Regeringsrätten överprövas domstolen själv.av
Avser Datainspektionens beslut fårkammarrätt, besluteten
överklagas hos Regeringsrätten. Justitiekanslern får överklaga
inspektionens beslut för tillvarata allmänna intressen.att

Datainspektionens beslut föreskrifter i 8 kap.om som avses
regeringsformen och har meddelats med stöd be-som av
myndigande i 36 § får inte överklagas.

Om myndighet är persondataansvarig avslåren som en
begäran underrättelse enligt 25 överklagas beslutet påom
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avslåmyndighetengäller beslutsätt ett att ensom avsamma
myndighethandling. Medutlämnande allmänbegäran om av

iden utsträckningjämställs därvid annatett som angesorgan
1980:100.8 § sekretesslageni 1 kap.

behand-andra styckena haröverklagande enligt första ochFrågor om
i den allmänna motiveringen.i avsnitt 19.3lats

förevarande paragrafmed stöd ärkan överklagasDe beslut avsom
beslut rörsom

§ i lagförslaget,villkor enligt 40-
i lagförslaget,vitessanktionerade förbud enligt 41 §-

lagförslagetenligt § ipersonuppgifter till utlandet 45överföring av-
och

lagförslaget.vitesföreläggande enligt 50 § i-
Regeringsrätten skalldomstolen ellerbeslut HögstaDe som avser

andra meningenförslag första stycketenligt utredningens prövas av
regelmässigt gälla domstolensBeslutet torderespektive domstol.

överprövning fâr målet páavdelning. Vidadministrativa tas upp enen
ändring i dom-förutsätterdömande avdelningarna. Dettade enav

instruktion. ‘stolarnas
överklagas enligtkammarrätt,Datainspektionens beslutNär avser en

sådanbeslutet hos Regeringsrätten. Itredje meningenförsta stycket en
prövningstill-prövningstillstånd. Reglernaingetsituation behövs om

förJustitiekanslerni fråga talanvidare inte tillämpasstånd bör om som
föreslårmeningen. Utredningenförsta stycket fjärdeenligt att en

förvaltningsprocesslagen 1971i 35 §detta inbestämmelse tasom
1291.

lika lite förmedför inte det,föreslagna klagorättenDen att som
domstol.väcka talan vid allmänfinns hindernärvarande, något mot att

domstolsför-medförenadede kostnaderMed tanke på är ettsom
föra sinför enskildsvårigheter det innebärfarande och de att ensamen

för den enskildepraktisktdet emellertidtalan, framstår attmestsom
eventuella klagomål.Datainspektionen medvända sig till

andraparagrafen 25 §tredje stycket iBestämmelsen i motsvarar
nuvarande datalagen.i denstycket

Övergångsbestämmelser

1995 då datalagenjanuariträder i kraft den 1Denna lag
upphör gälla.1973:289 att

personregister skalltillstånd och förainrättaBeslut2. attom
enligtden lagen,anmälan enligtdock omnyasom enanses

sådan be-föreligger föranmälningsskyldighetlagenden nya
Ändamålmed beslutet.personuppgifterhandling avsessomav

199831 decemberfår fram till deni beslutethar bestämtssom
ändamål lagen.enligt 9 § i den nyaanses som



4611993:10SOU

persønregistertillstånd och förainrättaHar ansökan3. attom
ikraftträdandet, skallföreslutligt prövatsintegjorts men

lagen.anmälan enligt denansökningen nyasom enanses

i kraftträder den lagenövergångsbestämmelsernaiEnligt punkt 1 nya
upphör gälla. Detnuvarande lagenjanuari då den1995,den l att
Datainspektionenoch gamla beslutgamla tillståndinnebär somatt av

Motsvarandedock punkt 2.princip upphörstatsmaktsregister i serör
tillståndsärenden och beslutibeslut villkorgäller separata omom

torde gamlaDäremotnuvarande datalagen.enligt 18 § i denvillkor
utanförför behandlingpersonuppgifterlämnatillståndbeslut utattom

ikraftträdandet.eftergiltigaSverige ävenvara
ikraftträdandetvidbestämmelser kommerlagensDen genastattnya

till-faller inompersonuppgifterbehandlingför allgälla somav
undantaghuvudregeldennaför lagen. Från görslämpningsområdet

ihar berörts2 och Sompunkternahänseenden,endast i några se
för desvårigheterinte bli någradet i allmänhetavsnitt 14.4 tordebl.a.

för olikagårenligt lagen gränsernapersondataansvariga avgöraatt var
reglernapersonuppgifter. Debehandling strängareslags omnyaav

föranletthartill vissa problem. Dettaändamålsangivning kan dock leda
andra meningen.i punkt 2särskilda övergângsregelnden

Övergångsfrågor tagits iavgiften harden årliga uppsom avser
avgiftsförordning.får in ibehövs20. De regleravsnitt tas en nysom

skallövergångsbestämmelsernameningen i2 förstaEnligt punkt
dock baraden lagen,anmälan enligttillståndsbeslut nyasom enanses

anmälningsskyldighetenochtillståndspliktensådana fall dåi samman-
motiveringen20 i den allmänna ärutvecklats i avsnittfaller. Som har

och förkostnadsskälfrämstbestämmelse föranledddenna att geav
i gångikraftträdandet kommavidmöjlighetDatainspektionen genastatt

inga andrabesluten harberördaviktiga tillsynen. Demed den
anmälanfungeraikraftträdandetefterrättsverkningar än att som en

underändamålsangivelsemeningen i punktenligt andraoch, som en
huvud-gälla enligtbeslutenövrigt upphörövergångsperiod. I atten

föreligger från debehandlingensamtycke tillpunkt Om interegeln i
särskilt stöd ifinnaslagförslagetenligt 20 § ienskilda, måste det ett

denVid sidanbehandlingen.anmälningspliktigaför denförfattning av
be-allmännagäller datalagensförfattningsregleringensärskilda

stämmelser.
äldretillståndsplikten enligtframhållasi sammanhangetbörDet att

lagen inteenligt denanmälningsskyldighetenochbestämmelser nya
riktar sigAnmälningsskyldighetendelar.sammanfaller till alla mot

tillstånds-tillståndsplikten. Depersondataansvarigafärre änbetydligt
i denanmälningsskyldighetenmotsvarighet iinte har någonbeslut som

gälla.punkt helthuvudregeln i 1upphör enligtlagen attnya
Datainspektionen. Ettinte tillståndstatsmaktsregister behövsFör av

anmälas tilldataförordningenskall dock enligt 7 §statsmaktsregister
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inspektionen den myndighet registeransvarig.är Normalt tordeav som
i beslut statsmakterna bestämmas vadett skall registretsav som vara
ändamål. Om så inte sker detär Datainspektionens sak bestämmaatt

Ävenändamålet. i övrigt får Datainspektionen ställa villkor förupp
registret, i den mån inte regeringen eller riksdagen har meddelat något
villkor i hänseende 6 § i den gällande datalagen.samma a

Om statsmakternas beslut inrättande personregister har skettom av
författningsreglering upphör i och för sig inte författningengenom en

gälla på grund datalagen upphör. Omatt däremot inrättandetatt harav
skett på krävssätt, vid den lagens ikraftträdandeannat nya en
författningsreglering för behandlingen, den innefattar känsligaatt om
uppgifter, skall få fortsätta 20 § i lagförslaget.

Enligt andra meningen i punkt 2 får ändamål har bestämts isom
tillstândsbeslut under övergångsperiod godtas ändamål enligten som
den lagen. Det anstånd därmed den persondataansvarigenya som ges
bör givetvis inte utnyttjas längre behövs.än l den allmännasom
motiveringen har berörts avsnitt 20 denna övergângsregelatt om

Ävenmöjligt bör preciseras efter remissbehandlingen. i fråga om
statsmaktsregister grundar sig författningpå bör ambitionensom vara

så möjligt dem till denatt regelsnart ändamålsom anpassa om som
finns i den datalagen.nya

I punkt 3 regleras vissa övergängsfrågor processuell natur.av
Bestämmelsen hur skall förfara med tillstândsansökningaranger man

in inte slutligt före ikraftträdandet.getts prövats Enligtsom men
föreskriften skall ansökningen betraktas anmälan enligt densom en nya
lagen.

Om ansökan tillstånd behandling personuppgifteren om avser en av
anmälningspliktigär enligt den lagen, fâr handlingen pâsom nya

vanligt läggassätt till grund för Datainspektionens tillsyn. Om
ansökningen behandling inte förenadär med anmälnings-avser en som
skyldighet, har inspektionen avskriva ärendet från vidare hand-att
läggning.

Om beslut i tillstândsärende har överklagatsett tillett regeringen
före ikraftträdandet får ärendet lämnas tillbaka till Datainspektionen.

22.5 Förslaget till lag ändring i förvaltnings-om

processlagen 1971:291

Utredningen föreslår ändring skall i 35 § förvaltningspro-görasen
cesslagen 1971:291. Andringen skall enligt förslaget träda i kraft den
l januari 1995.
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

35 §

Besvär kammarrättensöver beslut i mål har anhängiggjorts hosett som
kammarrätten överklagande eller underställning prövasgenom av
regeringsrätten endast regeringsrätten har meddelat prövningstill-om
stånd.

Meddelas prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast.
Erinran därom skall intagas i regeringsrättens beslut.

Vad i första stycket gällersägssom
talan i mål utlämnande allmän handling,om av

2. talan riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern för i målsom
disciplinansvar eller återkallelse eller begränsning behörig-om om av

het yrke inom hälso-utöva och sjukvården, tandvården elleratt
detaljhandeln med läkemedel eller återkallelse behörighet attom av

veterinäryrket,utöva
talan justitiekanslern talan justitiekanslernsom som

för i mål enligt lagen 1990 för i mål enligt lagen 1990
:484 övervakningskameror 2484 övervakningskamerorom om

eller enligt datalagenm.m. m.m.
1994:000.

Som framgår 51 § förslaget till datalag får Justitiekanslernav ny
överklaga Datainspektionens beslut för tillvarata allmänna intressen.att
Något prövningstillstånd bör enligt utredningens mening inte krävas

Justitiekanslern förnär talan i Regeringsrätten. En ändring dennaav
innebörd har gjorts i förevarande paragraf.

22.6 Förslaget till lag ändring i sekretess-om

lagen 1980: 100

Utredningen föreslår dels ändringar skall i sekretesslagens 7görasatt
kap. 16 9 kap. 7 14 kap. 3 §samt 15 kap. ochll 13 §§, dels att

Ändringarnadet i lagen skall införas paragraf, 15 kap 14en ny
skall enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 1995.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7 kap.
16 §

gäller förgäller för SekretessSekretess personupp- personupp-
gift behandlas enligt data-gift i personregister som avses som

kan1973:289, det lagen 1994:000, deti datalagen om om
utlämnande skulle utlämnande skullekan antas attantas att

används medföra uppgiften behand-medföra uppgiften attatt
databehandling las i strid med datalagen.för automatisk

med datalagen.i strid
för uppgiftför uppgift SekretessSekretess somsom

första stycket gällerförsta stycket gäller ii angesanges
ocksâ, det kandet kanockså, attantasantas att omom

skulle medföramedföra utlämnandeutlämnande skulle attatt
utlandetuppgiften används för uppgiften behandlas iauto-

falli motsvarandedatabehandling i ochmatisk attut-
fått be-detta medför uppgiften inte hadelandet och att

landet. Vidpersonlig handlas här iotillbörligt intrång i
tillämpning denna bestäm-tillämpningintegritet. Vid avav

da-melse ankommer det pábestämmelse ankommerdenna
tainspektionen frågordatainspektionendet på prövaattatt

Sekretessutlämnande.fråga utlämnande.pröva om om
gäller dockenligt detta styckeenligt detta styckeSekretess

behand-uppgiften skallej, uppgiftengäller dock omom
automatisk i haranvändas för las enbartskall staten som

Europarådetsanslutit sig tilldatabehandling enbart i staten
förkonvention skyddhar anslutit sig till Euro- om en-som

automatisk databe-konvention skydd skilda vidparâdets om
personuppgifterautomatisk handlingför enskilda vid av

eller i hardatabehandling ett mot-staten somav personupp-
Regeringensvarande skydd.gifter.

föreskriva vilkafår stater som
ha skyddskall mot-ettanses

i kon-svarande det som anges
ventionen.

personregisterbegreppettill datalag innebärUtredningens förslag attny
jfrpersonuppgifterstället behandlingreglerar islopas. Lagen av

motiveringen.allmännaavsnitt 6.6 och 8.7 i den
förändrats redaktionelltparagrafs första stycke harFörevarande att

förslaget till datalag.med terminologin istämma överens ny
regleringmed denändrats förAndra stycket har överensstämmaatt

förslaget till datalag.föreslås i 45 §utlandsöverföringar nysomav
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9 kap.
7 §

myndighetsgäller iSekretessmyndighetsigällerSekretess
tekniskenbartverksamhet förtekniskför enbartverksamhet

lag-tekniskellerbearbetninglag-tekniskellerbearbetning
räkningförringräkningförring avannansavannans

behandlaspersonuppgifteripersonregister somavsessom
1994:000,datalagenenligtför1973:289,datalagen

enskildsuppgiftförpersonligaenskildsuppgift person-omom
förhål-ekonomiskaliga ellerförhållanden.ekonomiskaeller

landen.

medför överensredaktionellt stämmaändratsharParagrafen att
datalag.tillförslagetterminologin i ny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.14
3 §

uppgiftsekretessbelagd§§ fåroch 2följer 1vadUtöver avsom
intressetuppenbart attdetmyndighet, är atttilllämnas avom

sekretessenintresseframför detföreträdeharlämnasuppgiften som
skydda.skall

igäller intestycketFörstaiintestycket gällerFörsta
enligt 7sekretessfrågaenligt 7sekretessfråga omom

kap.§§, 8och 336kap. 18 kap.33 §§,6 ochkap. l --
och 9 ochstycketförsta8 §ochoch 9stycketförsta8 §

§§,4 och 79 kap.15§§,och 7kap. 4 samt9§§15 samt
styckenaoch andraförsta8 §styckenaoch andra§ första8

gällerheller9 InteochgällerhellerInteoch 9
utlämnandetstycket,förstautlämnandetstycket,första omom

förordningellerlagstriderförordningellerlag motstrider mot
såvitt angåreller,uppgift iangårsåvitt personupp-eller,

enligt data-behandlasgiftdatalagenenligtpersonregister som
villkor1994:000,lagenföreskrift har1973:289, somsom

stödmedmeddelatshardatala-stödmed avmeddelats av
datalagen.gen.

medöverensförredaktionellt stämmaändrats attParagrafen har
datalag.tilli förslagetterminologin ny
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.
ll §

Varje myndighet skall för all- Varje myndighet skall för all-
mänheten hålla tillgänglig be- mänheten hålla tillgänglig be-
skrivning de register, för- skrivning det slagav av av upp-
teckningar eller andra anteck- gifter hos myndigheten som
ningar hos myndigheten förs med hjälp automatisksom av
förs med hjälp automatisk databehandling ADB-samling.av
databehandling ADB-register. Sådan skyldighet föreligger
Sådan skyldighet föreligger dock inte i fråga ADB-om
dock inte i fråga ADB- samlingar inte till någonom som
register inte till någon del del allmän handlingsom anses som

allmän handling hos hos myndigheten. Myndighetenanses som
myndigheten. Myndigheten är inte hellerär skyldig till-att
inte heller skyldig tillhanda- handahålla beskrivningatt som
hålla beskrivning uppenbarligen skullesom upp- vara av
enbarligen skulle ringa ringa betydelse för enskildasvara av
betydelse för enskildas rätt delrätt allmännaatt att ta av

del allmänna handlingar handlingar hosta myndigheten.av
hos myndigheten.

Beskrivning i Beskrivning isom avses som avses
första stycket skall första stycket skall upplys-ge upp- ge
lysning ningom om

ADB-registrets benämning, ADB-samlingens ändamål
ADB-registrets ändamål, och, i förekommande fall, be-
vilka uppgifter i nämning,typer av

ADB-registret myndig- vilka uppgifter isom typer av
heten har tillgång till och på ADB-samlingen myndig-som
vilket dessa uppgiftersätt heten har tillgång till och på
normalt inhämtas, vilket dessasätt uppgifter

hos vilka andra myndigheter normalt inhämtas,
ADB-registret tillgängligt hosär vilka andra myndigheter
för överföring till läsbar form, ADB-samlingen tillgängligär

vilka5. terminaler eller andra för överföring till läsbar form,
tekniska hjälpmedel 4. vilka terminaler eller andrasom en-
skild själv kan utnyttja hos tekniska hjälpmedel som en-
myndigheten, skild själv kan få utnyttja hos
6. vilka bestämmelser sek- myndigheten,om

myndigheten vilka bestämmelserretess sek-som van- om
ligen skall tillämpa på myndighetenretessupp- som van-
gifter i ADB-registret, ligen skall tillämpa på upp-
7. hos myndigheten gifter i ADB-samlingen,vem som
kan lämna närmare upplys-
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hos myndighetenADB-registret ochningar vem somom
kan lämna upplysning-användning i myndig-dess närmare

verksamhet, ADB-samlingen ochhetens dessar om
försäljning användning i myndighetenstillrätt av per-

personregister verksamhet,sonuppgifter i
till försäljningi datalagen 1973 rätt av per-avsessom

sonuppgifter behandlas:289. som
enligt datalagen 1994:000.

beskrivningen skall dock uppgift enligt andra stycket utelämnas,I
företesför beskrivningen i övriga delar skall kunnadet behövs attom

allmänheten.för

Ändringen utredningens förslag tilli första stycket betingadär av ny
registerbegreppet slopas. Hänvisningen tilldatalag innebär attsom

den grunden i kravet påregister har utgått påäven att attm.m.
finns átcrkopplingen till vissdatabehandlingen skall automatiskvara en

struktur uppgifterna.logisk uppbyggnad och påav
Även fråga registerbegrep-stycket har ändringar gjorts ii andra om

motsvarighet till kravetförslaget till datalag finns ingenI attpet. ny
Till följd häravADB-samling skall ha särskilt benämning. angesenen

första stycket skall innehållabeskrivning enligti punkt l att en
fall,ändamål och, i förekommandeupplysning ADB-samlingensom

benämning.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

15 kap.
13 §

upptagning för automatiskför automatisk OmOm upptagning
förs in idatabehandlingdatabehandling förs in i ett en

tillgängligADB-samlingADB-register tillgäng- ärär somsom
förför för flera myndigheterligt för flera myndigheter över-

form, endastform, föring i läsbaröverföring i läsbar ärär
myndighet in-myndighet den görendast den gör somsom

registreringsskyldigföringeninföringen registreringsskyldig
enligt 1enligt 1

Ändringen till datalagförslagbetingad utredningensär somnyav
registerbegreppet.slopande det nuvarandeinnebär ett av
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

15 kap.
14 §

Om myndighet för handlägg-
ning mál eller ärendeav an-
vänder sig upptagning förav

databehandling,automatisk
skall upptagningen tillföras
handlingarna i ellermålet

i form,ärendet lösbar om
särskilda skäl föranleder an-
nat.

14 § i den gällande datalagen. Eftersom be-Bestämmelsen motsvarar
får hemma i sekretesslagen i datalagenstämmelsen höra änanses mer

förts till sekretesslagen.har den över

tillFörslaget lag upphävande lagen22.7 om av
automatisk databehandling1987: 1231 om

taxeringsrevision,vid m.m.

databehand-Utredningen föreslår lagen 1987: 1231 automatiskatt om
vid taxeringsrevision, skall upphöra vid utgången ärling avm.m.

till förslaget upphävande lagen har redovisats1994. Bakgrunden om av
avsnitt 12.6 i den allmänna motiveringen.i

till ändring i arkivlagen22.8 Förslaget lag om

1990:782

föreslår skall i arkivlagenUtredningen ändring 10 §görasatt en
Andringen förslaget träda i kraft1990:782. skall enligt den 1 januari

1995.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

får gallras.handlingarAllmänna
delarkivenalltid beaktas utgörskall dockgallringVid att aven

tillgodosekunnaskallarkivmaterial återståroch detkulturarvet att som
stycket.i 3 § tredjeändamålde angessom

avvikande be-finnsdetOmavvikande be-finnsdetOm
gallringstämmelsergallringstämmelser avomavom

ihandlingarvissa allmännahandlingar iallmännavissa
förordningeller ilagförordningeller ilag annanannan

bestämmelser.dessagällerbestämmelser,dessagäller
be-undantag förmeddock

datalageni 12 §stämmelserna
1973:289.

hän-skettändringenstycke har dentredjeparagrafs attförevarandeI
bestämmelsenföreslagnatagits bort. Dendatalagentillvisningen om

ifinnshandlingallmänpersonuppgifter utgörgallring somsomav
särbestämmelsesådandatalagtill ärstycket förslaget§ andra19 en

berördaarkivlagen. Denfinns igallringsreglerdeöver nutar somsom
motiveringen.allmännai deni avsnitt 15behandlatsharfrågan
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OveJohansson s, KurtHagberg s, EvaHelgeledamöternaav
Mellqvist sKindbom c och Arnes, BengtJohansson

datalagen§ 36

gällermajoritet detuppfattning utredningens närVi har änannanen
de s.k.tillämplig pådatalagen skallutsträckningvilkeni vara

klipparkiven.
gälla vid be-inte skallföreslagit datalagenharUtredningen att

behandlingen ellerändamåletpersonuppgifter ärhandling attomav
publicerat ihar varitför materialskall arkivuppgifterna utgöra som

i ljudradio ellerförekommit iharskrift ellerperiodisk programsom
frånklipparkiven undantasinvändningartelevision. Vi har inga mot att

programföretagensochför tidningarnasdel de användsdatalagen i den
för långtförslaget gårviverksamhet. Däremotjournalistiska attanser

förde användsfrån datalagenklipparkiven närockså undantardetnär
utomstående skallgällerVad frågan ärändamål. närmastandra om

skälet föravgörandetill arkiven. Detobegränsad tillgångkunna ha en
endast innehållerdatasamlingarnaställningstagandeutredningens är att

harimligen börallmänhetenskrifter,återgivande trycktaett somav
delrätt att ta av.

lagstiftningförslag tillframtill uppgift läggaUtredningen har att
personliga integritethansskydda varje medborgareskall attmotsom

med hjälpregistrerasuppgifter honomkränks att avomgenom
emellertidmening låterEnligt vårdatabehandling.automatisk

förslagettillbakaträdaintegritetsskyddsintressenautredningen genom
tillgång till klipp-obegränsadskall kunna hautomståendeatt enom

arkiven.
beståmed tidenanför kommer arkivenutredningenSom att av en

få känslig Desåpersonuppgifter, intemängd natur.stor avvarav
kommer kunnaUppgifternaunder lång tid.bevaraskommer attatt en

med lätthet. Genomsammanställasbearbetas ochåtersökas, attstor
oförutseddaoönskade ochkanuppgifter sökbegreppolika använts som

Även urvalharmlös, kanuppgift i sig kanföljder uppstå. varaom en
uppgifter framstå in-flera sådanasammanställningaroch somav

sammanställning ingårsådandet itegritetskränkande. Och om en
kankänsliguppgiftereller någranågon natur, samman-meraav

integritetskränkande.mycketkomma upplevasställningen att som
artiklarsammanställningexempelanför självUtredningen avsom en

finner den kanförehavanden ochbrottsligarör atten personssom
anförutredningen ärkriminalregisterutdrag. Sommedjämställas ett
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sammanställningen betydligt känsligare bl.a. därför kriminalregistretatt
gallras.

Vi integritetsskyddsintressena inte kan eftersättasatt påanser sättett
utredningen föreslår. Enligt vâr mening bör datalagen såledessom

liksom hittills tillämplig på klipparkiven de används förnär andravara
ändamål tidningarnasän och programföretagens journalistiska
verksamhet. Integritetsskyddet bör därvid utformas i huvudsak enligt
den praxis regeringen har utbildat och utredningen redovisarsom som
i avsnitt 7.
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MårtenssonChris Heister Ulrika Landergren fp, Ingelam,av
Renéfp och Inger m

Kap. 7

tryckfrihetsförordningen ochFörhållandet mellan datalagen samt
yttrandefrihetsgrundlagen

i avsnittutredningens allmänna överväganden 7Vi ställer bakomoss
tryckfrihetsförordningenförhållandet mellangällerdetnär samt

emellertid dessayttrandefrihetsgrundlagen och datalagen. Vi attanser
kommer till uttryck i detöverväganden väsentlig punkt intepå en

tillämpningsområdefrån datalagensförslag till undantag ut-som
undantag nämligenfram 6 §. Bestämmelsenredningen lägger ärom

inomfattar inte sådant material samlasför utformad. Densnävt som
för innehållet i tryckt skriftingå i eller ligga till grundför det skallatt

skyddas yttrandefrihetsgrundlagen.för yttrandeneller som av
blir tillämpligutredningens förslag datalagenInnebörden är attav

för planeradjournalist samlar in underlagpå material som ensom en
och §§insyn och rättelse i 22, 23 25artikel. Bestämmelserna samtom

därmed i frågatillsyn i 39 44 gällerDatainspektionens omom -
finns materialet.personuppgifter ibehandling dejournalistens av som
den redaktionellamedföra inblandning isådan ordning kanEn en

förskyddet för nyhetskällornaverksamheten och riskera utsättsatt
påfrestningar.

undantagsreglering i denna deltill förslagetI sina motiv om
produktionsregister ochsig utredningen begreppenanvänder av

källregister inteVad skall innefattas i begreppetkällregister. ärsom
främstställningstagande förefallerhelt klart. Utredningens vara

utredningenssvårigheterna tolka detta begrepp. Attgrundat på att egen
får angivna innebördenbegreppsbildning leder till regleringen denatt

uppfattning särskilt Vi vill dessutomdock enligt vår inteväger tungt.
skall slopasutredningen föreslår personregisterbegreppetpeka på attatt

käll-uttrycken produktionsregister ochden datalagen ochi attnya
lagförslag.utredningensregister således inte förekommer i

hosredaktionella verksamhetenEnligt mening måste denvår
inblandning frånprogramföretag få fria fråntidningar och vara

nyhetskällorna sinutomstående. Särskilt viktigt rättär garanterasatt
personuppgifterföreslår visserligenanonymitet. Utredningentill att

skallförteckningar anonymitetsskyddadeöverutgör personersom
Enligt mening kanfrån tillämpningsområde. vårundantas datalagens

uppgifter kan röjaemellertid inte utesluta möjligheten att somman
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nyhetskällor också kan finnas i journalistiskt material inte utgörssom
sådana förteckningar. Detta gäller också författare påav mot-som

svarande samlar insätt och bearbetar material.
dessaAv skäl vi från datalagens tillämpningsområdeatt ävenanser

bör undantas material samlas in för det skall ingå i eller liggaattsom
till förgrund innehållet i tryckt skrift eller för yttranden skyddassom

yttrandefrihetsgrundlagen. Vi föreslår därför 6 förslaget§ l tillav att
datalag får följande lydelse:

"Denna lag gäller inte vid behandling personuppgifter,av om
ändamålet med behandlingen behandlingenär eller uppgifternaatt

skall användas för framställning tryckta skrifter ellerav
yttranden i yttrandefrihetsgrundlagen."som avses

Tidningarnas klipparkiv i utredningensär förslag undantagna från
datalagen. Det däremot inteär entydigt klarlagt hur sådant material,

de facto publicistiskutgör verksamhet publicerats isom men annan
form i periodisk skrift,än skall bedömas.

Det vår meningär datalagen inte bör förhindra sådana databaser,att
TT-nyhetsbanken eller kanutgör tillkommasom t.ex. attsom genom

Nyhetsbyrån Direkts publicistiska material lagras för kunnaatt
återsökas också kunder. Dessa publicistiska databaser börexternaav
därför jämställas med klipparkiv.

Kap. 11

Behandling känsliga personuppgifter för anställningsändamålav

Utredningen föreslår innan arbetsgivaren samlar in personuppgifteratt
med stöd 33 § 2 3 den enskildesäven facklige företrädare skallav -
underrättas åtgärden.om

Till stöd för detta förslag hänvisas bl.a. till sådan under-att en
rättelseskyldighet får ligga inom för vad veder-äranses ramen som

på den svenska arbetsmarknaden.taget
Datalagens syfte skydda denär enskildes integritet kränk-att mot

ningar. I lagen bör därför, utredningen föreslår, föreskrivassom en
skyldighet informera den uppgifterna insamlingen.att som avser om
Däremot bör principiella skäl inte i datalagen stadgas denav att
enskildes fackliga företrädare, dennes samtycke, informerasutan om
insamlingen.

Som förskäl informera den facklige företrädaren har bl.a.att
anförts den fackliga organisationen har intresse fåatt ett attav
information hur många de anställda på visst.exom av som en
arbetsplats föremål för rehabilitering.är Sådan information anses
nödvändig för kunna tillvara medlemmarnas intressen i arbets-att ta
miljöfrågor.
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femte stycket22 kap. 3 § lagen 1962:362 allmän för-Av om
framgår klart det försäkrade beslutarsäkring den hanäratt som om

genomföraseller hon vill rehabiliteringsutredning skall i samrådatt en
med sin arbetstagarorganisation. Något behov den föreslagnaav

fackligaskyldigheten informera företrädare föreligger därför inteatt
fall.i dessa
svenska arbetsmiljölagstiftningen har till ändamål säkerställaDen att

främja arbetsgivare arbetstagaregod arbetsmiljö och ochatt atten
lagstiftningenför åstadkomma god arbetsmiljö. lsamverkar att en

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagar-regleras ingående
rättigheter, skyldigheter och Somorganisationerna vad ansvar.avser

utredningen tillställningstagande i denna del hänvisarstöd för sitt
visararbetsrättskommitténs direktiv. Vi detta ytterligare påattanser

informationsskyldighet motiveras arbets-fråganatt om en som av
kommittés arbete.inom för nämnda Ommiljöskäl bör prövas ramen

registrerades facklige före-behov informera dendet föreligger attav
den arbets-detta således enligt vår mening regleras iträdare, bör

lagstiftningen.rättsliga
får följande lydelse:Vi förslår 34 §att

samlar in personuppgifter med stödarbetsgivaren"Innan av
personuppgifterna underrättasskall den33 § 2 3 omsom avser-åtgärden".

personuppgifter regleras inom dettade känsligaMed tanke på som
registerlag.bör särskildområde vi övervägaattanser man en
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Mårtensson bådaUlrika Landergren och Ingelaledamöternaav
fp

uppgifter 3 §Manuella

"behandlingdatalagen ska regleraUtredningen föreslår denatt avnya
databehandling". Vi lagenpersonuppgifter automatisk attansergenom

teknik. Lagen börden oberoendekonstruerad sâbör äratt avvara
personuppgifterhuruvidapersonlig integritet och inte ärinriktas pâ

ADB-baserade.
automatisk data-funnit begreppetUtredningen har dessutom att

till deni med hänsyneller bör definieras lagenbehandling varken kan
teknik-för lagen börutvecklingen. talar ocksåtekniska Det att vara

oberoende.
detlika snabbt underutvecklas för närvarandeDatatekniken som

behandlings-sannolikhet kommerdecenniet. Med allgångna nya
datasåväl inmatningalltmer underlättarmetoder användas,att avsom

in-faktumdistribution resultat. Detbearbetning och attavsom
blir inomför dataskyddet. Detutvecklas kan få betydelsematningen

automatiskt. kanhandstil Detbokstavstextlika lätt läsakort att som
frånvi kunna utgåkostnader, i princip börskilja i metodik och i men

vanlig.data kommerinmatning handskrivna attsnartatt varaav
tilldatalagenlämplighetenDärmed uppstår frågan avgränsaattom

kartotek,data fråndatabehandling. Bearbetninggälla automatiskatt av
möjliglikakunnakommer närapärmar, att somvara nogm.m.

Avgränsningenmagnetband.från disketter ellerbearbetning data avav
blikonventionella datamedier kan kommagiltighet tilllagens att en

suboptimering.
personuppgifter lagrats påbrukinte olämpligtDet är somav

personuppgifterbrukregleras olämpligtdatamedium bör utan avsom
bördatabehandlingmanuellöverhuvud Därför äventaget. attanser

omfattas lagen.av
giltighetsomrâde kanlagensutökningVi medvetnaär att avom en

Å sidanDatainspektionen. andrabelastning för ärmedföra ökad enen
automatiskuppgifter registreradeomfattande delalltmer genomav
därför svåruppskattning merarbetetdatabehandling. ärEn närmare av

studera dessahaft möjlighetutredningen intespecielltgöra attatt som
sådanFinland harerinraeventuella effekter. Vi kan dock att enom

lagstiftning.
behandlingomfattar manuellFörslaget till EG-direktiv även av

undvikatill förbör starka skälpersonuppgifter. Enligt vår mening att
medintedetta skapa lag överensstämmeri sammanhangatt en som
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EG-direktiv eftersom det kan innebära vi tvingas ändraatt senare
lagen.

Det kan hävdas EG-direktivet inteännu fastställt.att är Det faktum
förslaget emellertid omfattaratt även manuell behandling vittnar dock

det finns många institutioneratt på den europeiskaom arenan som
hävdar det medieoberoende vi här förordar.som

Vi således lagen bör generell och inteatt bundenanser tillvara en
viss teknisk utvecklingsnivå, nivå sannolikt kommeren som att
förändras den kommandeöver tiden.

Vårt ställningstagande får konsekvenser i så väl den föreslagna
datalagen förslag till författningsändringar.som

God datased 10 §

Utredningen föreslår det i lagen ska finnasatt paragraf allatten om
behandling personuppgifter skall ske i överensstämmelse med godav
datased.

Vi ställer tveksamma till det i lagen ska införas general-oss att en
klausul detta slag. Utredningen finner det inte möjligtav attens ange
i vilka fall regeln ska kunna leda till ingripande överlämnarsom utan
till rättstillämpningen definiera begreppets innebörd.att

Bestämmelsen motiveras den snabba utvecklingen på dataområdetav
det svårtgör förutse alla de olika situationeratt kan blisom som

aktuella.
Det viktigtär de ska följa lagen också kan utläsaatt vadsom som
lagligtär och vad inte det. Därförär bör god datased inte reglerassom

i lagtext. Om det uppstår situationer borde regleras bör detsom ge
upphov till justering lagen.av

Enligt vår mening bör således 10 § utgå.

Känsliga uppgifter 20 §

Vi även känsligatt är uppgift framför alltanser personnummer en
eftersom det används identifiering i mängd känsliga register.som en
Risken för samkörning ocksåär identifieringnär gäller förstor samma
många register. En del människor upplever detta så känsligtnummer

de lämnavägrar det i vissaatt sammanhang.att ut
Vidare kan utläsa har utländskpersonnumretman ur om en person

härkomst vilket känsligär uppgift. Numera har dock tilldelningenen
på denna punkt ändrats, det hindrar inteav personnummer attmen

fortfarande kan utläsa uppgift utländskt medborgarskap.man om
Vi inser svårigheterna kräva alla databaseratt äratt som nu

uppbyggda på enbart denna orsak ska klassificeraspersonnummer av
känsliga och därmed behäftas med anmälningsplikt. Gamlasom

register bör således få dispens under övergångsperiod på sikten men
bör i alla sammanhang hanteras känslig uppgift.personnummer som
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Det skulle i sig kunna leda till används i minskadatt personnummer
omfattning, vilket effektpositiv enligt vår mening.vore en

föreslårVi således ingår i 20att personnummer

Personuppgifter för anställningsändamål 32 34 §§-

Utredningen föreslår särskilda bestämmelser gällervad behandling för
anställningsändamál uppgifter sjukdom eller hälsotillstånd samtav om
uppgifter omdöme eller värderande upplysningutgörsom annan om
den enskilde eller skall läggas till grund för omdöme ellerettsom

värderande upplysning enskilde.denannan om
Frågan gäller denna uppgifter ska kunna registrerastypom av

automatisk databehandling eller Eftersomej. vi tagit ställninggenom
för lagen ska oberoende teknik så behövs enligt vár meningatt vara av
inte dessa bestämmelser. Arbetsgivarens möjligheter samla in ochatt
behandla personuppgifter bör följa de generella regler finns isom
datalagen.

de fall datalagenI i sin utformning kommer bli teknikberoendeatt
så hänvisar vi till vårt ställningstagande i reservation, vad gällerannan
information till facklig företrädare och behov registerlag.av
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Stig Sandströmledamoten vav

personuppgifterkänsligabehandlingbestämmelserSärskilda avom
anställningsändamål 32-35 §§.for

mening skiljerEnligt minlagen.liten lag iAvsnittet kan ses som en
skydd fördatalag tillstringentfrån i övrigt balanserad ochsigdetta en

enskildes personliga integritet.den
önskvärdatill ickemöjlighetframförallt 33 § 3Det öppnarär som

datateknikens effektivautnyttjandeintegritetskränkningar och av
mindreföreställa sigkontrollmöjligheter. förlängningen kanI attman

öppning dennautnyttja dentänkasnogräknade arbetsgivare kan som
anställda medklassificera deochparagrafen tillipunkt sorteraattger,

inbyggda i modernafinnsmätmetodereller doldaolika öppna som
MPSmaterialplaneringssystemflesta modernaDedatasystem. ger

möjligheter.sådana
kräveroch 34 §anmälningspliktförenad medparagrafen ärAtt att

bräckligt skyddunderrättas tordeföreträdarefacklig motettatt vara
motiveringenallmännatorde skrivningen ihelleröverträdelser. Inte att

enskildakontroll desyfta tillinte"Behandlingen får alltså t.ex. aven
villhinder för den göranågon störrearbetstagarna" utgöra ensom

enskildas prestationer.dekartläggning av
behandlaspersonuppgifter fåri lagendet står i klartextTy attom

medgivande "omden enskildesanställningsändamâlför utan upp-
ound-och behandlingenarbetsuppgifteranställdesgifterna denrör

utvecklingellerkontroll, uppföljningförbehövsgängligen av- --
tolkassäkerteller tjänster" kommer detprodukterarbetsgivarens att

kontrol-det registrera ochfritt framhåll ärpå många attattsom nu
lera.

uppfattassäkertkommerskrivningDatalagens tyngreatt som
vilka datai allmänna Ochmotiveringen.formuleringvägande än en

ointressantobehövlig ellerinformation kanvilken avfärdasoch som
kommer mångaändamål Dessutomgäller ovanståendedetnär

skäl, kunnamedpersondataansvariga, vid överträdelser, gottattev.
inskrivet iovanståendehandlat äriåberopa godatt tro omman

datalagen.
i §avsnitt strykes 33ovanståendealltsåMin mening är att

harovanstående avsnittmedskäl förEtt nämnts att taannat som
effektiviseringblockeraskadatalagen inte onödaniatt ensagts vara

uppfattningenJag delar denproduktionen. helt attmenarmenav
produktioneneffektiviseringändamål lederovanstående fel. En av

kontrollâtgärder bakomutökadeknappaståstadkommes ryggengenom
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denpå anställde. Tvärtemot, och det gäller avsnittet rehabili-även om
tering, så uppnås de bästa resultaten de anställdas aktivagenom
medverkan och inflytande. Det finns exempel där ökadgott om en
demokratisering och ökat inflytande för de anställda haft positiva
effekter på produktionen. Och lika många exempel på Attmotsatsen.
hård regim och utökad kontroll dålig ekonomi.är

Därför bör skälen för avvikelser från informeratgöra samtyckeatt
synnerligen välmotiverade för tillåtas.attvara

§ 34 har i huvudsak tillkommit för balansera det avsnittatt som
undertecknad vill stryka från lagtexten. Om mitt önskemål i denna del
bifalles så blir till del § 34 obehövlig, inte, eftersomstor annars
fackets insyn i övrigt kan hävdas med stöd de lagar berör deav som
frågor i övrigt avhandlas i § 33. Vid strykning § 34som en av
undanröjs också risken för korporativism.

Med de föreslagna förändringarna vinner datalagen i stringens och
får bättre balans. Dessutom undviks missförståndmånga ochen
framtida tolkningstvister.
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Särskilt yttrande

Erik Göranssonexpertenav

Jag delar inte utredningens uppfattning Datainspektionens beslutatt
skall till första instans.överklagas kammarrätt Dessa beslut börsom
i första instans länsrätt.prövas av

principen tyngdpunkten iDen grundläggande bör rätts-attvara
skipningen skall ligga i den första domstolsinstansen. Det bör krävas
mycket skäl för frângâ denna princip.starka att

för förvaltnings-Datalagsmålen kommer mâltyputgöraatt en ny
fall bli komplicerade.domstolarna och målen kan också i vissa Man

kommerkan dock knappast påstå datalagsmâlen gällaattatt mer
komplicerade frågor andra mål handläggs i länsrätt. Somän som

skattelagstiftningen, betydligtexempel kan nämnas är mersom
datalagstiftningen.komplicerad och omfattande Jag vill också pekaän

Domstolsutredningen i sitt betänkande SOU 1991: 106på att
inför 2000-talet 407 ff föreslagit SekretessmâlenDomstolarna s. att
i länsrätt första domstolsinstans. Domstolsutred-skall avgöras som

sekretessmâlen i förstaningen har därvid gjort den bedömningen att
domstolsinstans inte längre kräver juristkollegial sammansättning.
Sekretessmâlen kan så omfattande och kompliceradevara nog som

Enligt min mening finns därför inte anledningdatalagsmálen. det att
beträffandeandra bedömningar datalagsmâlen vad blirgöra än som

de överväganden instansordningen kommerresultatet attav om som
anledning Domstolsutredningens förslag.igöras av

Enligt forumreglerna kommer samtliga datalagsmâl prövassom av
ilänsrätt Länsrätten Stockholms län. Domstolen kommerprövasatt av

fördärför få den erfarenhet och det kunnande behövs attsnart som
målen.hantera

vill jag hänvisa till gjordesl övrigt de uttalanden in-som om
stansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna i prop.
1992/932100, Bil. avsnitt 4.1.
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yttrandeSärskilt

JerkerRené m ochIngerChris Heister m,ledamöternaav
kdsSjögren

Personnummer

data-försymbolenblikommitför många etthar attPersonnumret
blir tillochenskilde anonymiseras utandär den ettsamhälle nummer

Före-och insyn.kontrollför myndigheternasständigt utsattnamn,
skäländåDenöverdrivas. ärbehöver inte ettkänsladennakomsten av

personnummeranvändningen.medförsiktighettill
kombi-ikanuppgift,känsligsig inteiärPersonnumret menen
insyn,möjliggörkänsligpersonuppgiftermed naturnation ensomav

konsekvenseroacceptablafåenskildaspårningochkontroll personerav
integriteten.personligatill denhänsynmed

användningenviktigt överdetmeningEnligt vår är avatt serman
Vaddessa.användningen ut-begränsaför att avpersonnummer

tillsättakortinomocksåregeringensåerfarit att enredningen avser
syfte.med dettautredning

nödvändig.identifikationsäker äranvändas närskallPersonnummer
till datalagförslagetiuttryck förutredningenuppfattningDenna ger

15
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yttrandeSärskilt

Sjögren kdsJerkers ochEva Johanssonledamöternaav

Anmälningsplikten

fram iförBertil Perssonsynpunktergrad deVi delar i hög experten
för-anmälningsplikten. Vårgälleryttrande detsärskilda närsitt

underlag för deytterligareremissbehandlingenhoppning är att ger
i denna del.övervägandenafortsatta
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Särskilt yttrande

Bertil Perssonexpertenav

Anmälningsplikten

utredningentillståndsplikten börlicens- ochnuvarandeDen som
denna bördock inte ersättasavskaffas. Jagföreslår att enavanser

de följande.anmälningsskyldighet. Skälen är

Byrákrati

krav förabsolutDatainspektionenbyråkrati hos ärminskadEn attett
fullgöra sinskall kunnatillfredsställande sättinspektionen ett

datalag. Förförslag tillenligt utredningenstillsynsskyldighet attny
belastadet gällerrestriktivitetbyråkratin krävs bl.a. närminska attstor

ärendebehandling,blankettadministration,medDatainspektionen
tillståndsprocessenförslag slopaUtredningensavgiftsdebitering 0.d. att

därför ianmälningsförfarandeför begränsat ärförmåntill stegettett
sådan anmälnings-dockEnligt min meningriktning. utgör ävenrätt en

innebär någonintebyråkratisk omgångonödigskyldighet somen
inte anmälningarVisserligen kräverintegritetsskyddet.förstärkning av

anmälnings-tillståndsansökningar,beslut på sätt ettmensomsamma
och därmedfrån Datainspektionens sidaarbeteförfarande kräver

tillsynsverksamhet.dessskulle kunna användas ii ställetsomresurser
detanmälningsskyldighet införs innebärinte ävenOm någon

naturligtvispersondataansvariga. De måstebyråkrati för deminskad
användningderaskrävs för visadokumentationdenha attatt avsom
dokumentationsådani den datalagen. Enenligt reglernaskerADB nya
inspektion hosDatainspektionen företarföretede kunnamåste enom

Dokumentationen behövertillsynsverksamhet.led i sindem ettsom
Datainspektionen och någraomformas till anmälan tilldock inte en

inspektionen.registrering hosheller vidtas föråtgärder behöver inte en

och insynInformation

anmälningsför-syften medtvåhar särskilt pekat påUtredningen ett
informationfårDatainspektionen därigenomfarande. Det är att omena
landet och kanfinns iintegritetskänsliga datasamlingarvilka som

andratillsynsverksamhet. Detinformation i sinanvända sig dennaav
enskilde få denför denanmälningsskyldighet underlättar attär att en

sammanställningaktuell övertill. Enhan eller hon harinsyn rättsom
i landetförekommer härinformationbehandling känsligden somav

Datainspektionen.utredningen finnas hosenligtbör
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Datainspektionen får den myndighet i dag har denanses vara som
bästa överblicken den behandlingöver personuppgifter skerav som

Ävenmed hjälp ADB i Sverige. anmälningsförfarande harutan ettav
Datainspektionen möjlighet behålla denna Överblick. I dag kommeratt

allt endast bråkdel de existerande persondatasamlingarnatrots en av
till inspektionens kännedom tillstånds- och licensansökningar.genom

Praktiskt alla delar det svenska samhället använder i dagtaget av
datorer eller kommer det igöra framtid. Inspektionensnäraatt en
tillsyn måste därför bygga på allmän kunskap informations-en om
teknologins utveckling och möjligheter dess användningsamt av
enskilda, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer i
samhället. Anmälningar från dem kan tänkas följa reglerna isom en

datalag skulle alltför begränsat underlag. Genom bl.a. sinaettny ge
hittillsvarande erfarenheter, intensifierad tillsynsverksamhet och sinaen
kontakter med enskilda, myndigheter och näringsliv kvali-samt en
ficerad teknisk enhet borde Datainspektionen rimligen kunna erhålla
den kunskap nödvändig förär kunna bedriva effektivattsom en
tillsyn. Något behov anmälningsskyldighet för effektiv tillsynav en en
finns därför inte.

Datainspektionen skall på lämpligt sprida kunskapsätt denom
behandling personuppgifter i landet.äger Detta kan skeav som rum
bl.a. inspektionen informationsskrifter beskriveratt utgenom ger som
behandlingen. Inspektionen bör särskilt informera de data-om var
samlingar finns innefattar särskilda risker för integriteten och hursom

kan insyn i dem. Genom sådan information kan den enskildeman
på enkelt erhålla de uppgiftersätt han eller hon behöver förett att
kunna utnyttja sina rättigheter. Ett centralt fört register gjordaöver an-
mälningar skulle knappast fylla sådant syfte. Erfarenheter frånett
utlandet bl.a. Storbritannien och Kanada visar sådant register,att ett
förutom svåröverskådligt, till del skulle kommaatt storvara att
innehålla inaktuella uppgifter och sakna vissa datasamlingar bordesom
finnas i det. Administrationen registret och den därmedav samman-
hängande informationsskyldigheten till allmänheten skulle med all
sannolikhet i anspråk andel Datainspektionensta storen av resurser.
Detta på något väsentligt stärka skyddet för densätt personligautan att
integriteten.

Övergångsproblem

finnsDet avsevärd risk för Datainspektionen under vissatten en
övergångsperiod måste ägna onödigt mycket tid informeraatt om
skillnaden mellan det tidigare och det anmälnings-systemet nya

Om inte tillräcklig information finns nämligen risk försystemet. ges en
förväxling med det nuvarande tillståndsförfarandet. Vidare kan man
inte helt bortse från del persondataansvariga kommer behövaatt atten
hjälp med vissavgöra datasamling skall anmälas tillatt om en
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Datainspektionen eller inte. Härtill kommer problemet med de
persondataansvariga gällandehar tillstånd vid lagens ikraft-som
trädande.

Datainspektionens initiala informationsbörda innebär dess möjlig-att
heter idirekt samband lagens ikraftträdandemed påbörja sinatt
tillsynsverksamhet minskar väsentligt. Detta beklagligt eftersomär en
kraftfull från inspektionens sida onekligen skulle ha positivastart
effekter för framtidaden tillämpningen lagen.av

Finansiering

Finansiella aspekter kommer naturligtvis med i bilden dâ avgörman
anmälningsskyldighet bör den nuvarande tillstånds-ersättaom en

plikten. Datainspektionens verksamhet i dag helt självfinansieradär
och med anmälningssystem skulle finansieringdess kunna lösas.ett
Utredningen förordar också med amnälningssystemet bör följaatt en
årlig avgift till inspektionen.

Utformningen integritetsskyddet bör dock inte utgångspunktav som
ha frågan hur Datainspektionen skall finansiera sin verksamhet. Den
frågan skall ställas först sedan föravgjort hur skyddet denman
enskildes integritet lämpligen utformat.bör Min principiellavara
inställning Datainspektionen med sin för medborgarna viktigaär att
uppgift, inte bör sin tid inkassera obetalda räkningar, drivaägna att

ovilliga betalaremot etc.processer
En alternativt finansiera inspektionens verksamhet skullesätt att vara

införa skatt eller generell avgiftatt tas uten en annan som av
företagmyndigheter, och andra organisationer. En sådan lösning skulle

medföraemellertid administration inte försvarbar. Enären som
finansiering statsbudgeten bättre och billigare Enligtöver är väg.en
utredningens beräkningar kommer årlig avgift intäktatten ge en om

miljoner kronor år. Vill20 täcka inkomstbortfallet dettapáperca man
belopp kan det ske s.k. omfördelning. fallDen bör i sågenom en

beröralämpligen alla departement med myndigheter har storasom
ÄvenADB-system. omfördelningen skulle enbart inom andragörasom

huvudtiteln justitiedepartementets område frågadet litetär ettom
ingrepp. Summan anslagen huvudtitelnunder andra för budgetåretav
1993/94 enligt 1993 års budgetproposition drygt 19 miljarderär- -
kronor. En omfördelning miljoner20 kronor skulle innebära attav
övriga anslag under den huvudtiteln behövaandra skulle räknas ned
med promille.en

Organisation

Utredningen har i avsnitt 17.4 behovetpekat på översynav en av
Datainspektionens verksamhet i samband med införandet denav
föreslagna datalagen. Jag delar till fullo uppfattning.denna För det fall
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anmälningsskyldighet inte skulle komma tillstånds-någon ersättaatt
finns anledning företa sådanoch licenssystemet, desto större att en

blir tillsyns-Eftersom dataskyddsmyndigheten dåöversyn. en ren
den erhålla den form utredningen skisserat,myndighet bör som

dataombudsman med kansli.nämligen en

utländsk0rd och EGNågra rättom

första införde nationell dataskyddslag. DetSverige den statvar som en
Storbritan-Danmark, Frankrike, Norge,1973. De länder,år t.ex.var

Österrike, 1970-talet följde Sverigesundernien och som senare
falldataskyddslagar hade i de flesta den svenskaexempel och införde

förebild. dessa länders lagarsin Detta innebardatalagen ävenattsom
tillståndinnehålla krav allmän registreringkom påatt av person-

omöjligtvisade emellertid detregister. Utvecklingen attatt var
och de ländersådan allmän registreringsskyldighetupprätthålla somen

generationendataskyddslagar under 1980-talet den andrainförde
valdeFinland, Irland och Nederländerna,dataskyddslagar, t.ex.

registreringsskyldighet. Sverigedärför införa endast begränsad Iatt en
och1982 då tillståndsplikten uppluckradesändrades också datalagen år

emellertid inteinfördes. tekniska utvecklingen harlicensplikt Denen
flestaanvänds kraftfulla datorer på deochavstannat snart nog

1970-talet ansåg sigoch i varje hem. I börjanarbetsplatser manav
kunna kontrollera datoranvändningen och på såregistrering sättgenom

inställningden enskilde Dennaskydda övergrepp. motmot var
förhållanden förståelig. Om i dag skullebakgrund dåvarande manav

slösar bortfölja linje innebär det endast utanatt resursermansamma
integritet. Allaväsentligt stärka den enskildespå något sättatt

detta.erfarenheter visar på
förslag till direktiv dataskyddsområdet in-EG-kommissionens på

i avsnitt krav pånehåller framgår bl.a. redovisningen 4.5 enavsom
i denna del inte någonomfattande amnälningsskyldighet. Förslaget har

föreslagna bestämmelsernahelst förankring i verkligheten och desom
riktatsomöjliga tillämpa i praktiken. Kraftig kritik har ocksåär motatt

och EGs ministerrådförslaget i denna del det svårtär att tro att
effektivt föraktuella bestämmelserna. Ett skydd dendeaccepterar nu

inte, EG-kommissionen tycksenskildes integritet kan såsom anse,
det ideala skyddet m uppbyggtbygga på tankar på hur utanvara
förhållandena i samhället och hittillsvarandeutgå från de reellamåste

framstår då skydderfarenheter dataskyddslagstiftningen. För mig ettav
begränsad anmälningsskyldighet heltbyggt på än somen om- -

sigi meningslöst. Sverige bör därför heltotidsenligt och görasettstort
för tredjemed registreringsoket och därmed visa vägen en genera-av

skydd för den enskildesdataskyddslagar verkligttion utgör ettsomav
integritet.
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direktreklamInformation m.m.om

förbehandlingutredningen nämnttillspecialmotiveringen 11 § harl
kanbehandlingsådanexempelreklamdirektadresserad somettsom

gällerpunkt. Detsjätteparagrafensbestämmelsen istödmedske av
behandlaskundinformationdock endast då denutredningenenligt som

offentlighets-stödmedellerkundregister, SPARfrånhämtas avegna
marknads-s.k.frånkundinformationInhämtandeprincipen. av

skerdenmöjligendastmeningutredningensenligtblirföringslistor om
sittskäl fördirektaNågrasamtycke.uttryckligaenskildesmed den

förhållandenamerikanskatillhänvisningförutomställningstagande en-
utredningen.integer- Införandepunkt.dennaåsiktutredningensintedelar av enJag

innanenskildedeninformerapersondataansvarigedenförplikt att
meningmin sättenligtsker ettmarknadsföringslistor äröverlåtelse av

berättigadenäringslivetsochenskildesbåde dentillvarabättre tarsom
med denöverensstämmelseockså istårlösningsådanEnintressen.

utvecklingen.internationella
4.3.3avsnittdirektreklam serekommendationEuroparådets om

marknadsföringslistors.k.överlåtelseuttryckligengodtar att av
dendockförutsättning ärEn attlists sommarketing äger rum.

överlåtelse kaninformeraslistasådan attpåförekommer omen
överlåtelsesig sådanhon inte motsätterhan ellerochskekomma attatt

dataskyddsdirektivtillreviderade förslagEG-kommissionens3.1.art
marknads-överlåtamöjlighetocksåinnehåller attavsnitt 4.5se en

enskilde underrättasden ettförutsättningunderföringslistor att om
15.3.utlämnande artsådant

direktreklam-delengrundas störstaSverigesUtanför gränser av
marknads-s.k.kundregister på dessapåförutomutskicken egna

har detoffentlighetsprincip växtochSPARavsaknadIföringslistor. av
deMångalistförmedlare brokers.lists.k.industri avavupp en

listorderas äruppgifter återfinnsövrigaochadresser somnamn,
harlistornamed påfinnsinaktuella. Deochfelaktiga personer som

stånd och det svårttill är vartvetafå rättelser attsvårigheter manatt
harSverigereklamutskick. Isig för vidarevända spärraskall att

marknads-dylikabehovetinneburitSPARförekomsten att avav
tillståndkrävsdag upptasärskilt I attvaritinteföringslistor stort.

direktreklam-föranvändasskalli registerkunderandra än egna som
månader.regelmässigt tilltillstånd begränsas treSådanaändamål.

fallde flestaihämtasdirektreklamregisterdessaPersonuppgifter till
försäljamöjligheteller attegentligt behovSPAR. Någotfrån ensav

intehittillsharmarknadsföringslistorADB-baseradepersonuppgifter ur
andrasfrånutlämnande skettemellertidutsträckning harvissfunnits. I

fall SPARdetFörregister.tillståndspliktigatill sådanakundregister
kandirektreklamförkällaförsvinna mankommaskulle att som en
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dock förutse explosionsartad utveckling andra direktreklamkälloren av
och olika slags listförmedlare, vissa mindre seriöst slag.av

Utredningens krav på uttryckligt samtycke i varje enskilt fall går för
långt och kommer förmodligen inte leda till någon efter-att större
rättelse. Troligen kommer marknadsföringslistor fortsättaatt att
cirkulera eftersom mängd dem finnsstor på sådana listoren ärav som
presumtiva kunder. Möjlighet finns också förlägga ADB-hantering-att

till utlandet där något motsvarande krav på samtycke inteen ställs.
Direktreklamutskick från utlandet skulle därför komma öka iatt
omfattning. Under alla förhållanden skulle den enskildes möjligheter

undanbe sig direktreklam bli mycketatt sämre.
Enligt min mening borde istället för krav på samtycke i varje enskilt

fall, den kommande datalagen kompletteras med bestämmelseen som
innebär skyldighet för den persondataansvarige informera denen att
enskilde han personuppgifter till någonatt förom utgeavser att
användas denne i reklamsyfte. En sådan bestämmelse skulle dockav
inte behöva omfatta myndigheternas utlämnande enligt offentlig-
hetsprincipen eller det redan lagreglerade SPAR.

Den enskilde erhåller information utlämnande för direkt-som om
reklamändamål kan med stöd 28 § i förslaget till datalagav ny

sig utlämnandemotsätta och därigenom förhindra behandlingen. Sådan
information, naturligtvis väl synlig, skulle kunna lämnas på smidigtett
och enkelt sätt, på beställningssedel, inbetalningskortt.ex. elleretten
i försäljningskatalog. En sådan ordning skulle med sannolik-en största
het leda till efterrättelse och innebära ökad möjlighet för demen som
så önskar förhindra de erhåller direktadresseradatt reklam.att

Genom anmäla önskar reklamspärratt i SPAR finnsatt det iman
dag enkelt och effektivt för denett sätt enskilde hindra oönskadatt
direktadresserad reklam. Ett skullesätt den enskilde ökadsom ge en
möjlighet förhindra all slags direktadresseradatt reklam införaattvore

skyldighet för den persondataansvarige innan behandlingen att av
personuppgifter för direktreklamändamäl sker kontrollera det finnsom

reklamspärr avseende någon registrerad i SPAR, dvsen person
"tvätta" uppgifterna SPAR. Reklamspärren i SPAR skullemot alltså
kunna användas på sätt s.k. "Robinson-listor" se häromsamma som
specialmotiveringen till 28 §. Den enskilde skulle alltså bara behöva
anmäla reklamspärr ställe. I samband med flyttningsanmälanett en
skulle kunna beredas möjlighetent.ex. för direktreklamspärraman att
i SPAR. Redan i dag kan i ordning reklamspärrsätta hosman annan
folkbokföringen vilken vidarebefordras till SPAR.

Underrättelseskyldighet till facklig företrädare

Vad angår den underrättelse enligt 34 i lagförslaget§ skall ske tillsom
den enskildes facklige företrädare ansluter jag mig till vad isägssom
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och IngelaUlrika LandergrenRené,Chris IngerHeistcr,den av
reservationen.gjordaMårtensson
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PerssonGertexpertenav

vissatillämpningsområde ochdatalagensframtidaDen
frågororganisatoriska

sammanfattningInledning och1

svårasittgenomförtförtjänstfullt sättpåDatalagsutredningen har ett
förändradedeenligtdatalagtillförslagutarbetauppdrag ett nyenatt

20 årförtillkomnuvarandedeninträffat sedan caförutsättningar som
framsteg.viktigtochslutbetänkande ärFöreliggande stortettsedan.

utredningenoch slutsatserövervägandenväsentligt dei alltdelarJag
ändariktigt"nåttinteutredningentill,framkommit attansermen

avseenden.vissaifram"
ADB-Helst börADB.oberoendebör göraslagenDen avnya

generelldenblirDärigenomlagen.helt utmönstras enbegreppet ur
vilkapersondatabehandlingall oavsettomfattarpersonregisterlag som

dåkommerDenmanuella.principdvs. i ävenanvänds,metoder som
ständigatidsperiodlängre utanundertillämpaskunnaockså att en

lagsådan över-Enutvecklingen.tekniskatill denanpassningar
EG-direktiv.aktuelltmedbättreävenensstämmer nu

karaktärdentydligarefårinriktningdennamed av"datalag"En
"dataskydds-benämning kanalternativ"integritetsskyddslag" en vara

anda.lagstiftningensmedöverensstämmerlag" som
bör,tillståndsprövningenochlicenspliktennuvarande somDen

tillsyns-renodlatochföreslår, upphöra ersättas ettutredningen av
bl.a.verksamhet kommerinriktning ochDatainspektionenssystem.

förhandenvaritvadtillförhållanderadikalt iförändrasdärav somatt
denkommerDärtillfunnits. attinspektionenår20deunder somca

tidsperiod.dennaundersnabbtmyckethar gåttutvecklingentekniska
förutgångspunktendatabehandlingsmiljöerochDe varsomsystem

Datainspek-drastiskt.förändratsharbildadesdå denDatainspektionen
överensstämmelseiinteidagorganisation stårochkompetenstionens

informationsteknologi och äranvändningeni"state-of-the-art"med av
datalagsutred-föreslåsintegritetsskyddför detinadekvat avhelt som

gemenskapen.europeiskadeninomgällaföreslåsochningen som
"myndighetskultur" ut-denocharbetsformer somDe nyanya

minenligtkan,17.4avsnittiuttalatexplicitförutsätterredningen
skapas.myndighetheltståndtillkommainte attmening, utan nyen
skälfinnerjagÄven tankar, attdessainne påutredningen är men

punkt.dennauttalanden pådessförstärka
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Datainspektionen bör, enligt min mening, läggas ned och en ny
tillsynsmyndighet skapas. Denna förändring bör genomföras av en
särskild utredare.

2 Den framtida datalagens tillämpningsområde

2.1 Allmänt

datalagsEn uppgift måste förhindra otillbörligtyttersta att attvara
intrång i enskild integritet vid registreringgörs och behandlingpersons

data/uppgifter/information denne. Det innehållet i ochärav om
betydelsen uppgifterna konstituerar riskerna för intrång, ochav som

främstinte de metoder används vid databehandlingen. Ostridigtsom
dock informationsbehandlingär med hjälp modern ADB kan påatt av
effektivare förorsaka olägenheter ochsätt skador hos registreradeett
vad normalt skeän kan med andra, mindre automatiserade,som

informationsbehandlingstekniker.
nuvarandeDen datalagen har sin starka knytning till ADB,genom

endast flera möjliga behandlingstekniker, fåttärsom en av mera
karaktären "ADB-lag" "datalag". harän Dettaatt attvara en vara en
medfört onödigt arbete och diskussioner "vad ADB".ärom som
Oklarheter uppstår vid tolkning lagens tillämpning i fall fleradåav
behandlingstekniker används i komplicerade behandlingssituation-mer
er.

Utredningen har konstaterat det inte torde möjligtatt attvara
definiera begreppet dennanärmare ADB. Jag delar uppfattning.

Utredningen dock detta inte bör föranleda några nämnvärdaattanser
olägenheter. Jag däremot fortsatt stark anknytning tillattanser en
ADB olämplig.är

2.2 En teknikoberoende datalag behövs

kompliceradeI databehandlingsmiljöer, uppbyggda med distribu-t.ex.
erade databaser eller nätverksbaserade systemstrukturer baserade på
integration telematik och ADB den nuvarande datalagenär svår attav
tillämpa.

Även förhållandevisvid enkla databehandlingssituationer svårig-kan
heter uppstå då moderna hjälpmedel används, med integritetsintrâng

följd. Integritetsintrång kan ske hinder datalagen barautansom av man
undviker använda verktyg kan definieras "dator".att som som en
Exempelvis kan det brott datalagen skicka personuppgiftermot attvara
med modern telefax därför dagens telefaxar kan lagra i sittdataatten
interna minne, medan det helt lagligt skicka uppgifterär att samma
med något telefaxäldre saknar minneskapacitet.en som
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Det också fulltär lagligt igöra vilka helst integri-att stort sett som
tetskränkningar använder lagrings- och databehandlandeom man
metoder kan betraktas helt "manuella".som som

I betänkandet beskrivs informationshanteringens framtidsperspektiv
på bra förutsesDensätt. bli baserad på multi-medialaett tekniker där
information i olika former, såsom data, bild och ljud, integreras.text,
Den snabba utvecklingen inom det informationsteknologiska området

begreppet igör ADB, den mening det föratt utgör grundsom en
datalagen, alltför begränsat.är Samtidigt är avgränsning ADBen av

hantering information omöjligmot närmast teknikensannan av genom
utveckling och digitala tekniker används inom allt flerattgenom
områden där personinformation behandlas.

Det enligt min mening,är, självklart lag skyddar denatt en som
personliga integriteten vid behandling personuppgifter måsteav vara
oberoende den teknik används. Begreppet ADB måste såledesav som

bort datalagen denna skall kunna bli "hållbar" undertas någraur om
år kännetecknade snabb teknisk utveckling.av en

logisk följdEn lagen oberoendegörs ADB-begreppet blirattav av
persondatabehandlingäven förs med teknik "ADB"att änsom annan

och hanterar integritetskänsliga personuppgifter skulle omfattassom av
lagen. medförDetta automatiskt höjning integritetsskyddet.en av

En sådan lag skulle då få karaktären generell persondatalagav en
inte begränsas till ADB-tillämpningar och blir mindre känslig försom

den tekniska utvecklingen. svårigheterna definiera begreppet ADBatt
och därmed sammanhängande tolknings- och gränsdragningsproblem
bortfaller helt.även

De här aktualiserade problemställningarna är relevanta iäven
samband med sekretesslagens 15 kap 9-13 §§, gång tillkommitsom en

följd dåtida skarpa mellan automatiskgränser ochsom en av annan
databehandling. Denna fråga ligger dock utanför datalagsutredningens
område behandla.att

2.3 Manuellt behandlade personuppgifter

Förslaget till datalag utgår från förutsättningen lagen inte börny att
omfatta manuellt fördaäven personuppgifter. Uppgifter hanterassom
manuellt kommer därför generellt falla utanför lagens till-sett att
lämpningsområde. I vissa fall kan dock manuelltäven hanterade
personuppgifter komma omfattas lagen. Dessa fall reglerasatt av
främst i lagförslagets 3 § och 4 Vissa harmlösa typermer av
databehandling faller utanför lagens tillämpningsområde grund av
de föreslagna reglerna i 6 § 4-5 7samtp

Utredningen avviker från föreliggande utformning EG-direktivetav
vad personuppgifter samlas i manuellt förda "person-avser som
register".
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varjeEG-direktivtilli förslaget"personregister"Med avses
centraliserad ellersig denpersondata, ärstrukturerad mängd vareav

ochspeciella kriterierenligttillgängligspridd, ärgeografiskt som
personuppgifter.sökningunderlättaeffektellerändamål är att avvars

behandlinginbegriper begreppetEG-direktivförslagetl person-av
vidtagasåtgärder kanallaPersonalof DataProcessinguppgifter som

med ellerraderinginsamling tillfrånpersondata; auto-utanmed -
såvältillämpligt påsåledesDirektivförslagethjälpmedel. ärmatiska

manuellsådanpåpersonuppgifterbehandlingautomatisk somav
"personregister"iingårpersonuppgifterbehandling somsomav

fallerbehandlingförUndantagkriterier.dessauppfyller somges
förochSäkerhetstjänsterfört.ex. rentgemenskapsrättenutanför

behandling.privat
datalag hasvenskframtidabörmeningminEnligt sammaen

handförstaEG-direktiv; itillförslagetuppbyggnadprincipiella som
ADB-begreppet.utgångspunkter ibasalahelt utan

Datainspek-befaratsharregister""manuelladiskussionen attI om
ärendenochanmälningarorimlig mängdfåskulle kommationen att en

manuellt förda "person-tillmotsvarighetbehandla ävenatt enom
tillsyns-tillföras dessskullekaraktärdirektivförslagetsregister" av

nuvarandedenifrånbl.a. utgåtthar dåomrâde. Dessa argument
uppgifterregistreradekanske inte harinspektionensituationen då om

datoriserademängdenuppskattade% den5-10 person-än avmer
register.

informationhanteringomständighetendenhävdarJag att omatt av
digitalteknikmedframtiden skeroch idelentill största nupersoner

sig ickemening i gördatalagensnuvarandei attenbart ADBobs;
aktivaDatainspektionensregister krävertillkommandeantalet som

"manuellaintegritetskänsliga"oändligt"bli ävenskulletillsyn om
fråninsatseraktivamängd kräverdit. Denregister" fördes som
sittnämligen ikanDatainspektionenbegränsas.kaninspektionen
in-på vilkasigkoncentrerainspektioner,vidtillsynsarbete, t.ex.

registreradedekonstellationeri olikafinnstegritetshot avsom
gränsdragningstekniska frågor. Denmindre tid åtuppgifterna och ägna

heltgivetviskanharmlöspersondatabehandling ärmanuella som
insatserinspektionensochtillämpningsområdedatalagensfrånavföras

och 7enligt 6 §ADB skerharmlöslikartat sätt som
integritetskänsligtmedmanuella registerantalokäntfEtt n

stå ifår överens-sannolikt, vilketdockinnehåll tillkommer anses
därigenomintegritetsskyddetanda,datalagsmedstämmelse omen

förbättras.
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frågororganisatoriskaVissa3.

Datainspektionochtill nuvarande datalagBakgrunden3.1

avlämnadesekretesslagstiftningskommittén OSKochOffentlighets-
integritet,ochSOU 1972:47 Datadelbetänkandet1972i juni

bl.a. tryckfrihets-ändringar iförslag till datalag ochinnehållande
Datainspek-inrättandet1973:33 föreslogsförordningen TF. I avprop

för denna för-organisationarbetsuppgifter ochtionen samt nya
omrâde.datateknikensvaltningsmyndighet på

framgårDatainspektionenochtill datalagenförarbetena attAv man
finnas iintegritetshotande data skulleallaföreställde sig stora,att

centraltbehandlasoch skulles.k. register,avgränsningsbara stora,av
betydande delförhållandena tillnaturligtvisSåplacerade datorer. var

myndigheternaoffentligafrämst inom de1960-70;dekadskiftetvid
finns.persondataintegritetskänsligadesåväldär, då mestsom nu,

till för förstådock interäckteteknologiska kunskaperFantasi och att
föränderligtsnabbtögonblicksbildenbartdetta ettatt avenvar

såpåtalade dettaremissvardet fannsutvecklingsförlopp. Trots att som
regleradestiftade lagden enklastegick vägar en somav manman -

undvek kärn-fanns,teknik dåanvända densättet att men somsom
frågorna.

ADB ochtill begreppetrelateradtekniklag, heltblevDatalagen en
personligadenIntrång iför 20 år sedan.sågefter hur ADBformad ut

undvikertillåtna barafortfarande,blev, och attintegriteten är man
data-eller"dator"uppfattasverktyg kananvända ensom ensom

fullt lagligtsåledes"automatisk". Detbehandlingsteknik är attärsom
integritetskränkningarhelstvilkaigöra manstort sett omsom

kanmetoderdatabehandlande-och/ellerlagringsanvänder som
"manuella".betraktas som

Närdettapräglades synsätt.utformningDatainspektionens även av
anförde före-kvalifikationerstyrelsemedlemmarsdessdet gällde t.ex.

hällfrån fleradelade "den1973:33 hanstatsrådet idragande attprop
lagfaren Vidareordföranden böruppfattningenframförda att vara

styrelsemedlemmarövriga är"Vad beträffarpropositionen:ianfördes
harflertalet dem näraframhållit, angelägetOSKdet, att avsom

iriksdagen elleriarbeteallmänna opinionenmed denkontakt genom
styrelsenlämpligtVidare detorganisation. ärnågon attstörre

ochdatatekniksakkunskap isärskildledamot medinnehåller en
erfarenhetmedinformationsbehandling ävensamt att avpersoner

företrädda inäringsverksamhetenskild ärförvaltningoffentlig resp.
styrelsen.

anknytningvissa ledamöterslagfarenhet ochordförandenspåKraven
haropinionenden allmännaoffentlig verksamhet ochriksdag,till noga
särskildkravetmedanDatainspektionens tillvaro,underbeaktats

âsidosatts.informationsbehandling hardatateknik ochsakkunskap i
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Detta har medverkat till Datainspektionen i allt högreatt grad har
fjärmats från den verklighet där skall verka och harman som man

tillsynutöva över.ansvaret att

3.2 En kommande datalag och Datainspektionen ny

Den lag föreslås bör kunna fungera åtminstone 1900-taletsom nu ut.
Utvecklingen inom det informationsteknologiska området förvissogår
inte långsammare 1992-2000 den harän gjort 1972-1993. Den nya
lagen och den framtida teknologiska miljön ställer helt krav pånya
tillsynsmyndigheten.

Datainspektionen måste arbeta helt annorlunda. Dess huvud-
inriktning blir tillsyn och inte det tillståndsarbete hittills känne-som
tecknat Datainspektionen. Detta kräver har sådan sakkunnighetatt man
och kompetens teknologin känner igen integritetshot/-att ettom man
-intrâng kommernär på det, och inte bara konstaterarman en ev.
avvikelse från i framtiden obefintligt tillstånd eller från angivetett ett
ändamål. Dessutom måste skapa förutsättningar för påattman ett
aktivt sökasätt upptäcka de integritetshot och -intrång före-som
kommer. Man måste med andra ord fältet och umgås på likaut- -
villkor med dem arbetar professionellt med databehandling;som
automatisk och/eller "manuell". Dessa förutsättningar skapas delvis

adekvat prioritering: behöver inte tidägnagenom en storman
sådant inte eller kanär bli särskilt integritetskänsligt, medansom man
måste betydandeägna utåtriktad information och påverkanomsorg
pä omvärlden. Man måste sig inspektioner,ägna med vissa inslag
i arbetet har karaktären "svarta sniffargänget och efterärsom uteav
integritetsintrång "

.Det finns viss paradox i detta för kunnaen attresonemang:
"avteknifiera" datalagen krävs teknologiskt högkompetent data-en

Åinspektion. andra sidan detta inteär ovanligt; motsvarande
problemställning finns hos andra tillsynsmyndigheter såsom kärnkrafts-
inspektionen, trafiksäkerhetsverket, kemikalieinspektionen, luft-
fartsinspektionen, elektriska inspektion, Svensk Bilprovningstatens
bolag med myndighetsroll, fl. Deras huvudkompetens finns inomm.
deras sakområden inte inom juridiken. Juridiken verktygärresp ett-
för stödja deras arbete inom sakområdet.att

Datainspektionens framtida inriktning kräver sålunda helten annan
sakkompetens informationsteknologiområdet den finns.änom som nu
Det kan ifrågasättas inte den informationsteknologiska kompetensenom

viktigare i framtidenär lagkunskapen,än beaktat den juridiskaatt
materian inom området osedvanligt komplicerad,är vad gäller
inspektionens resursmässiga tyngdpunkt.

Datainspektionens framtida verksamhet kräver heltäven en annan
organisation denän finns.som nu
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3.3 Uppgifter och organisation

Datainspektionens framtida uppgifter och verksamhet förenklatkan
sammanfattas i följande punkter:

NormgivningA.

DataombudsmannafimktionerB.

ochC. Inspektioner övrig tillsyn

Omvärlds- och teknikbevakningD.

InformationE.

Anmälningshantering och administrationF. annan

Utredningen har berört dessa områden jag finneroch ingen anledning
eller i detalj fördjupa utredningen framfört.vad Utred-att upprepa

finnasningen har i kap 17.4 berört de problem kan föräven som en
utföramyndighet med personal sitt arbete i vissa formerär attsom van

till inriktning,ställa sig hur den nuvarandesamtatt om en ny
skulle kunna omvandlas till sinDatainspektionen roll ochnya

uppgifter.
utredningens uppfattning genomgripandeJag delar översynatt en av

Datainspektionen bör Redan i utredningsdirektiven förutsesgöras. att
omläggning datainspektionens verksamhet ökad tillsyn kan"En motav

anledning till inspektionens organisation.översyn Ut-en avge
har dock, främst tidsskäl,redningen inte kunnat behandla dessaav

ytligtfrågor och konstaterar den berörda inteän översynenannat att
omfattas utredningens direktiv.av

min mening all erfarenhetEnligt talar för så omfattandeatt en
förändring, Datainspektionens resursmängd och organisationäven om

tämligen blygsam omfattning, inte kan ske läggerär attutanav man
den nuvarande myndigheten och skapar Erfarenheter talarner en ny.

mycket starkt för detta arbete bör utföras särskiltäven att ettav
tillskapat översyns-/organisationsprojekt behandlar ochsom resurs-

prioriterar samtliga verksamhetsområden.mässigt Projektet bör ledas
särskilt utsedd utredningsman.av en

Särskild bör vid översynsarbetet ombudsmannarollenomsorg ges
tillfällendiskuterats i riksdagen vid flera olika sedan 1973,som

informationsverksamheten administrativa rutiner församt att
uppsnabba och anmälningsförfarandet.förenkla, rationalisera
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Stig Sandström vledamotenav

styrkan i föreliggande förslag till datalagbra och ärVad är attsom
rättstradition-från svenska verklighet och vårautgår vården egnaegen

meddelarfrihetoffentlighetsprincip, tryckfrihet,slår vaktDen omer.
fungera. Samtidigt försöker denforskningens möjlighetoch att

och tillåta smidigbyråkratiska begränsningarundanröja vissa en
den personligatekniska möjligheternaanvändning de utan attnyaav

får kränkas. Frihet under kanintegriteten sägas rättesnöret.varaansvar
ambitiösamotiveringarna har utredningen,framgår såSom trotsav

med förena sig medefter punkt misslyckatsförsök, på punkt att
friskhetstecken.EG-direktiv. Enligt min mening dettatillutkastet är ett

EG-anpassningenoch kravlösaden alltför överdrivnabrottEtt mot som
rimligtdet kan inteunder de åren. Typågått attsenaste vara

områdedatalagstiftningenslängsta traditioner påSverige med världens
EG-direktiv syftar tillunderordna sigsig till ochska ett somanpassa

lagstiftningi dagsläget saknarde länder inom EGlyfta ochatt somge
regelverk.dataområdet fungerandepâ ett

komplika-föreliggande förslaginnebär dock inte ärDetta utanatt
tillfredsställandeheltlöser alla problem sätt.tioner och ett

utvecklingenden snabbapekar påBertil PerssonExperten t.ex. att
längre ochvi gårdataområdet borde motivera ävenpå att ett steg

komplika-Wahlqvist pekar påanmälningsplikten. Stenslopar Experten
problem i tidenklipparkiven. Ytterligaremed ärtionerna attett annan

ex.vis in-integritetskränkningar,sanktionerarlagstiftning, som
samhället skadligtöverutnyttjas förkan komma påkassolagen, ettatt

ekonomiska kristider.isätt
uppmärksammastendens enligt min mening bör ärEn attannan som

och tjänste-industrisamhälle till informations-utvecklingen från
Mjukdataarbetskraften värderassamhälle innebär sätt.annatatt ett

betyg och andraFormell kompetens i formhårddata.ersätter av
andrabetydelse och i stället värdesättskvalifikationer mister imätbara

trevlighet,personkemi,svårmätbaraegenskaper är t.ex.mersom
blir viktigare medinnebär i sin detvinnande Dettasätt tur attosv.

siganställningsförfaranden. lvärderingar referenser vidochomdömen,
hanteraintegritetskänslighet kan svårökadinnebär det attsom varaen

på felaktigareferens, kanske byggdrättvist En dåligpå sätt.ett
för livet.människaillvilja, kan ex.vis skadagrunder eller en

medeventuellt kunna lösasovanstående problem skulleNågra enav
datalag blispeciellintegritetslag. Då skulle också över-generell en

i sittabsurt med lagEgentligen det någotflödig. är en som
speciellteknik. Vi har ingenförsöker tyglautgångsläge en
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skrivmaskinslag eller mobiltelefonlag. Jag inser dock sådan lagatt en
inte helt lätt fram eftersom integritetskränkningar uppfattasär att ta
väldigt subjektivt. skulleTroligen det behövas hel del forskning fören

vad uppfattasreda integritetskränkningar. få framAttatt ut som som
minsta kan i lagtext. Sedannämnare accepterasen gemensam som en

också förgäller det reda sig integritetskränkningar skagöra näratt
tillåtas och vemav

lagstiftningI kommande på integritetsomrâdet skulle det därför
enligt min mening önskvärt bredare på helaatt tog ettvara man grepp

personlig integritet initierar forskning kringfrågan och detta.ävenom
möjlighetenOch undersöker skapa generell integritetslag.även att en
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Sten Wahlqvistexpertenav

Sammanfattning

Inga undantag bör igöras datalag för massmediemas klipparkiv.en ny
Genomförs utredningens förslag undanta klipparkiven helt frånatt
datalagens tillämpningsområde, kan det enligt min mening blit.o.m.

hävdasvårt behovet integritetsskyddsregler andraatt områden iav
samhället, inom forskningsområdet.t.ex.

Arbetsgivares möjligheter samtycke behandlaatt utan personupp-
gifter anställda sjukdom ellerrör hälsotillstånd eller utgörom som
omdömen eller värderande upplysning bör omgärdas med utförliga och
restriktiva regler, grundade på avvägning mellanen noggrann
arbetsgivares behov och arbetstagares till integritetsskyddrätt i
arbetslivet. Den utredningen förslagna regleringen uppfyller inte detav
kravet. Enligt min mening talar starka skäl för reglera arbetsgivaresatt
behandling personuppgifter anställda, behövs inomav om som
företagshälsovården eller i övrigt för rehabiliteringsverksamhet, i en
särskild registerlag. Behov kan föreligga samordning med denav en
planerade registerlagstiftningen på socialförsäkringsområdet.

klar bristEn med utredningens förslag Datainspektionenär inteatt
behörighet meddela generella föreskrifter gallring.att Frånges om

integritetssynpunkt befogenhetär meddela sådana föreskrifteratten av
central betydelse. Genom inte medges denna möjlighet kanatt
Datainspektionen inte effektivt reglera gallringsfrågansätt förett en
hel bransch eller helt område. En del vinsten medett stor av en
bransch- eller sektorsreglering går därigenom förlorad.

För klargöra begränsning ändamålsbestämningatt att en genom en
myndighet själv beslutat skall ocksåutgöra motsvarandesom en om en

begränsning för vad allmän handlingutgör bör enligt min meningsom
2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen ändras. Genom en
sådan ändring kan i specialmotivering behandla denna inteman en

kommerminst rättspolitiska skäl viktiga fråga. Myndigheternaav
enligt utredningens förslag fortsättningeni i princip själva be-att

omfattningen offentlighetsprincipen.stämma av
det förslagetI till EG-direktiv har i den artikel, behandlarnya som

känsliga uppgifter, tagits in regel medlemsstaterna skallatten om
bestämma de villkor under vilka får användas. Dettapersonnummer
väcker frågan regleringen i 15 § förslaget till datalag tillräckligtärom
konkret. Det naturligtär den förutskickade personnummerutred-att
ningen denna fråga.överväger
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eller ofullständigafelaktigaspridningfortsattbegränsaFör att aven
ändrat,persondataansvarig, rättat,personuppgifter bör somen

uppgift, åläggasofullständigellerfelaktigeller utplånatkompletterat en
uppgiften till honomeventuellt har lämnatdenunderrätta utatt som

skyldighet.sådanföreslår ingenUtredningendatasamling.från en

klipparkivMassmediemas

datalagstzfiningenochTryckfrihetsförordningen m.m.

i regerings-2 kap.fri- och rättigheternagrundlagsskyddadeBland de
Tryckfrihetenställning.centralyttrandefrihetenRF intarformen en

för fribetydelseTryckfrihetensyttrandefriheten.delär enen av
understrykas.kan intesamhällsskickfrittsamhällsdebatt och ett nog

från det allmännadärför ingreppskyddasTryckfriheten mot genom
BeträffandeTF.tryckfrihetsförordningenibestämmelserdetaljerade

TFdärför till TF. Genom ärRFkap. l §hänvisar 2tryckfriheten att
skydd för detregleringen därutförligadengrundlag ett gottgeren

ordet.tryckta
integritet måstepersonligaenskildesdendet klartSamtidigt står att

in-därför vaktslårsamhälle. RFdemokratisktskyddas i omett
tredje2 §finns i kap.bestämmelsen lgrundläggandeDentegriteten.

enskildesdenskalldet allmänna värnaDärstycket RF. sägs att
integritetsskyddetframgårförarbetenafamiljeliv. Avochprivatliv att

bestämmelsens tillkomst.vidblickpunktenstod idataregistreringvid
europakonventionenii artikel 8bestämmelse finnsmotsvarandeEn om

friheterna.grundläggandedeochmänskliga rättigheternadeskydd för
harkonventionentillämpningenvidutvecklat sigpraxisI den avsom

omfattarartikeldennaprivatlivetskydd fördetslagits fast att gersom
dataskydd.även

rättighetskatalogfri- ochi RFs1989 infördesjanuariDen l en
vidintegritetpersonligaenskildesskydd för dengrundregel om

ivarje medborgareinnebärRegelnkap. 3 §.dataregistrering 2 att
hansskyddasskalli lagutsträckning attden närmare motangessom

registrerasuppgifter honomkränksintegritetpersonliga att omgenom
grundregelnADB. Genomdatabehandlingautomatiskmed hjälp av

vidmakthållastifta ochaktivlagstiftarenåläggs att enatt genomvara
datalagfinnasskallalltså detRegeln kräverdatalagstiftning. att somen

integritetskränkningar.medborgareskyddar varje mot
enskildesoch dentryckfrihetenbådeframgåranfördadetAv att

omgärdadedärförskyddsvärden och ärharintegritetpersonliga stora
mellanmotstâende intressenskydd. Föreliggerrättsligtstarktmed

lagstiftarenpådetankommeroch integriteten, att tatryckfriheten
konflikten bör lösas.hurställning till

sprider in-människor ochin uppgiftersamlarMassmedierna om
framtida behov.förocksåUppgiftermänniskor.formation sparasom
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korrekta.uppgifter inte alltidsådana äri sakensliggerDet natur att
uppgifterkänsligafrågaocksåkan detgånger t.ex.Många omvara

sjukdomar.brott ochuppgiftermänniskoromdömen samt omom
sådatalagen bedömtsnuvarandeuppgifter har i denSådana vara av

synnerliga skälvissa fallskäl och isärskildaintegritetskänsligt slag att
dem.registrerafå meddelastillstånd skallförföreliggamåste attatt

sekretesskyddade enligtmånga gångerocksåUppgifterna kan vara
användningenomfattandeockså denbilden hörTillsekretesslagen. att
offentlighets-med TFsföreningsamhälle ii vårtpersonnummerav

enskilda.uppgifterinsamlingengrad underlättarhögprincip i omav
förs inompersonregisterframgåranfördadetAv att somnu

börintegritetskänsliga. Det ävenmycketmassmediaområdet kan vara
uppgifterregistreringenredanfråndatalagen utgårframhållas att avatt

skyddintegritetsintrång. Detotillbörligtförmedföra riskkan som
spridningreglernapressetiskadeutredningen mot genomatt geranser

delsåledes barauppgifterömtåligapublicering motsvarar avenav
detta kommerintegritet. Tillpersonligaenskildes attför denskyddet

alltökar iintegritetpersonligaenskildesden ettvikten värnaattav
spelarredanmassmediernasamhälle därinformationsintensivt numer

roll.framträdandeen
samhällsintressedetjagbakgrund ärdenna ettMot att avanser

tryckfriheten ochmellanavvägningrimligdetvikt görsstörsta att en
vitalt intresseocksåsektor. Detfredad är atttillmänniskors etträtt en

förmågasamhället harförlita sig påkanmedborgarenenskildeden att
samhälls-allaintegritet påpersonligaför hansskyddetupprätthållaatt

områden.

övervägandenMina

kortlivadenormalfalletiproduktionsregistren, dvs.gällerVad först
ochsättnings-samband medteknisktdirektistårregister som

regleringuppfattningutredningensdelar jag atttryckningsprocessen, en
i sistasidaDatainspektionensfråningripandentillmed möjlighet som-

medpersonuppgifterbehandlaförbud storinnebärahand kan attett -
3 §och kap.2 § TF lkonflikt med kap.i lskulle kommasannolikhet

registrentill ärMed hänsynYGL.yttrandefrihetsgrundlagen att
tillämpningbegränsadvärdettillockså tveksamkortlivade jagär enav
mig bakomställadärförkanregister. Jagsådanapådatalagenav

frånheltskall undantasproduktionsregistrenförslagutredningens att
fäst vidhärvidhar jagvikttillämpningsområde. Stordatalagsnyen

göramedlemsstaternaåläggerEG -direktiv atttillförslaget som
journalistermassmedia ochaudiovisuellaförundantag sompressen,

Artikeln9.ändamål art.journalistiskapersonuppgifter förbehandlar
integritetsskydds-ochtryckfrihetenmellanavvägningtillsyftar en

regler.
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kan ocksåJag ställa mig bakom utredningens förslag undantaatt
sådana källregister renodlade registerutgör över anonymitets-som
skyddade från datalags tillämpningsområde, ävenpersoner en ny om
mycket talar för reglerna insynsrätt och rättelse också böratt t.ex. om
gälla för anonymitetsskyddade Mitt ställningstagande grundarpersoner.
sig det starka anonymitetsskydd finns i ochTF YGL påsamtsom
bestämmelserna i 9 förslaget till EG-direktiv. Det viktigtärart. att
påpeka det skall fråga renodlade register anonymitets-att övervara om
skyddade personer.

instämmerJag vidare till fullo i utredningens ställningstagande att
inga undantag skall i datalag för källregister igöras övrigt "Bra-en ny
att-ha-register". Frågan hur den datalagen förhåller sig tillom nya
föreskrifterna i TF och YGL får hittills lösas praxis.som av

För undanta klipparkiven måste det däremot kunna anförasatt tungt
vägande skäl.

Om massmediernas klipparkiv undantas från datalagstiftningen
medför detta enskilda berövas sin till insyn och fråntas sinarättatt
möjligheter och sin få rättelse oriktigarätt eller missvisandeatt av
uppgifter skadestånd sådana uppgifter har medfört skada förnärsamt

Ävenhonom. det inte går få rättelse oriktiga eller miss-attom av
visande uppgifter i redan publicerat material kan massmedierna idag
åläggas markeringar materialets riktighet ifrâgasatts.göra harnäratt
Därigenom undviker felaktigheter publiceras ånyo. Omattman
klipparkiven undantas kommer reglerna gallring känsligaom av
uppgifter viktig del integritetsskyddet inte hellerutgörsom en av- -

gälla. Krav kommer inte kunna ställas ADB-säkerhetpâ i syfteatt att
hindra obehörig åtkomst till eller spridning uppgifter frånatt av

massmediernas klipparkiv.
Jag mig därför bestämt klipparkiven undantas frånmotsätter att en
datalags tillämpningsområde. Det särskilt förståsvårt logikenär attny

bakom utredningens förslag undanta klipparkiv från framtidaatt en
datalag för andra ändamål tjäna massmediernas journalist-även än att
iska verksamhet. Detta strider också förslaget till EG-direktiv.mot
Klipparkiven har inte med den direkta produktionen skrift attav en

Konflikter föreskrifternamed i censurförbudgöra. TF och andraom
hindrande åtgärder torde därför bli sällsynta. Anledning fråntaatt
Datainspektionen möjligheter meddela föreskrifter, villkor elleratt

tillsyn således föreligga. Givetvisutöva har Datainspektionensynes
beakta eventuella konflikter med TF vid utfärdandet föreskrifteratt av

eller villkor.
Ett särskilt problem uppstår med utredningens förslag. Hur skall

skilja seriös tidningsproduktion från oseriös sådan, dvs. närutman
tidningsutgivning används täckmantel mindre nogräknadesom av

för kringgå datalagattpersoner en ny
Sammanfattningsvis jag således inga undantag skall görasattanser

föri datalag klipparkiven. Genomförs förslagutredningens bliren ny



SOU 1993: 10 5 1l Särskilt yttrande

det svårt hävda behovet integritetsskyddsregleratt på också andraav
områden i samhället, inom forskningsområdet.t.ex.

Arbetsgivares behandling känsliga personuppgifter anställdaav om
inom företagshälsovården eller i övrigt for rehabiliteringsverk-
samhet

Bakgrund

Genom ändringar i lagen 1962:381 allmän försäkring ochom
arbetsmiljölagen 1977:1160 har arbetsgivaren fått ökat förett ansvar
arbetsmiljön och de anställdas rehabilitering. Arbetsgivaren skall bl.a.

för behovet rehabiliteringsâtgärder utredsatt dennär anställdesvara av
pâ grund sjukdom har varit borta från arbetet under viss angivenav
tid. Rehabiliteringsutredningen skall tillställas försäkringskassan.
Arbetsgivaren skall vidare för sådana arbetslivsinriktadeattsvara
rehabiliteringsåtgärder vidtas kan genomföras inom eller isom
anslutning till den verksamheten. Under rehabiliteringen kan denegna

fåanställde rehabiliteringsersättning från försäkringskassan.
Försäkringskassan har övergripande samordningsansvar förett

rehabiliteringsverksamheten, innefattande för regionalt ochansvar
lokalt samarbete mellan olika myndigheter och med uppgifter påorgan
rehabiliteringsontrâdet. Gentemot den försäkrades arbetsgivare har
försäkringskassan tillsynsansvar för denne fullgör sinaett rehabili-att
teringsuppgifter.

.Sedan flera är tillbaka har riksförsäkringsverket i samarbete med
försäkringskassoma bedrivit utrednings- och utvecklingsarbeteett samt
praktiska försök för fâ underlag för ställningstagande till fråganatt ett
hur ADB-verksamheten skall utformas för stödja den pågåendeatt
verksamhetsutvecklingen FAS 90. Mot bakgrund den planeradeattav
förändringen socialförsäkringsorganens verksamhet och den därmedav
sammanhängande utvecklingen ADB-stödet aktualiserade radav en
frågor central betydelse för integritetsskyddet i samhället tillsattesav

utredning med uppdrag lägga fram förslag till registerlagatten ett en
för socialförsäkringsorganens personregister. Utredningen har hittills
lagt fram förslag till registerlag för lokala sjukförsäkringsregisterett
SOU 1991 :9. Som grund för förslaget har utredningen bl.a. lagt viss
underhandsinformation det propositionsarbete ledde fram tillom som
de ovannämnda ändringarna i lagen allmän försäkring ochom
arbetsmiljölagen. Förslaget, varit föremål för omfattande debattsom en
FAS 90 debatten, bereds för närvarande i regeringskansliet.-

Mina överväganden

Inte minst humanitära skäl det viktigtär pä skettsättav att man, som
ändringarna i lagen allmän försäkring och arbetsmiljölagen,genom om
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arbets-bristfälligamedtillsöker komma rättadelsolikapå vägar
drabbar dearbetssjukdomellerarbetsskadaförhindraförmiljöer attatt

för demrehabiliteringsverksamheteneffektiviserardelsanställda, som
de anställdasförskyddetsamtidigt måsteMensjukdom.drabbas av

skydd kandettasammanhang. Atti dettabeaktasintegritetpersonliga
för deninte minstbetydelseharfaktorär storgaranteras somen

arbetsmiljön.psykiska
sjukdompersonuppgifter,föreslårDatalagsutredningen att avsersom

värderandeelleromdömehälsotillstånd eller utgöreller annan
anställnings-förbehandlasskall fåanställde,denupplysning om

medgivande bl.a.anställdesdenarbetsgivarenändamål omutanav
hälsotillstånd ochellersjukdomanställdesdenuppgifterna rör

för sådanövrigteller iföretagshälsovårdeninombehövsbehandlingen
Även33 § 2.i lagföreskrivsrehabiliteringsverksamhet omsom

arbetsgivaresgäller förövrigtitill datalagförslagetibestämmelserna
regleringen ärjagpersonuppgifter,sådana attbehandling anserav

anställdasuppenbarriskenmeningmin ärEnligt attbristfällig.alltför
omgärdarintekränkaskommaintegritet kanpersonliga att manom

personuppgifterbehandlasamtyckemöjligheterarbetsgivarens utanatt
omdömenhälsotillstånd eller utgörellersjukdomanställda rörsomom

regler. Nurestriktivaochutförligaupplysning medvärderandeeller
samtyckearbetsgivareinte t.ex.hindrarreglering att utanföreslagen

uppgifter utgöranställda ellerdiagnosuppgifter egnabehandla somom
finns någonhellersjuk. Inteanställdvarför äromdömen enom

förtill grundskall läggasuppgifter, ettvarifrånbegränsning som
inteordning ärsådanEnfår hämtas.anställd,omdöme om en

därförmigintegritetsskyddssynpunkt. Jag motsätterfrånacceptabel
del.i dennaförslagetbestämt

ifrågavarandebrytaförskälstarkamening talar utEnligt min att
arbetsgivaresregleraochdatalagtillförslagetfrån33 § 2förslag

inombehövsanställda,personuppgifterbehandling somomav
irehabiliteringsverksamhet,förövrigteller iföretagshälsovården en

behandlingarbetsgivaresnaturligtDetregisterlag. ärsärskild att av
likablirrehabiliteringsverksamhetförpersonuppgifterkänsliga

verksamhetförsäkringskassornasavsikten ärreglerad attnoggrant som
föreskrifterinnehålla konkretasedvanligtpå sättbörbli. Lagenskall

fåruppgiftervilkainhämtas,uppgifter fårvarifrån sombl.a. om
skallinformationdenfår göras,bearbetningarbehandlas, de somsom

gallring.ochbevarandeutlämnande,berörda,tilllämnas
medarbetesamordna att tabehovfinnas ettocksåkan attDet av

rehabiliterings-behandlingarbetsgivarnasförregisterlagfram aven
socialförsäkrings-registerlagstiftningenplanerademed denuppgifter

ochförsäkringskassornamellanrehabiliteringssamverkanområdet. Den
allmäni lagenändringarnabeslutats omarbetsgivarna genomsom

vadmellangränsdragningeninnebäraövrigtförtorde attförsäkring
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socialförsäkringsändamål och anställningsändamålkansom anses vara
bli flytande.kan

personuppgifterGallring av

Inledning

fylligareFörslaget till datalag innehåller och precisa be-merny
nuvarande datalag. detta lagen s.k.stämmelser Trots ramlag.än är en

till därför tagits in bemyndigande för36 förslaget datalag harI § ett
Datainspektioneneller, efter regeringens bemyndigande,regeringen att

meddela föreskrifter i fråga behandlingenvissa falli närmare om av
personuppgifter. Förutsättningar för delegation det frågaär äratt om

personuppgifter och det sigbehandling känsliga rörattav om
personuppgifter inom visst område för visstofta behandlas ett ettsom

bemyndigandet kan olika branscher och sektorerändamål. Genom
specialregleras.

sektorer ligger i linje medspecialreglera olika branscher ochAtt
fram rekommendationer inom olika områdenEuroparådets arbete att ta

författningar förenkladeDatainspektionens arbete utfärdaoch att om
ansökningsförfaranden skett inom det kommunala ochsåsom t.ex.

bärande tanken bakom Datainspek-landstingskommunala omrâdet. Den
ansökningsförfarandeninriktning arbeta fram förenkladetionens äratt

förintegritetsskyddet främjas bäst reglernaattatt genom person-
specifika förhållanden råder inomregistrering till de somanpassas

Därigenom skapas ocksåolika branscher eller områden i samhället.
förutsättningar för fördelarna med tekniken kan tillatt tas utan attvara

bransch- ochintegritetsskyddet åsidosätts. Genom att engagera
omrâdesföreträdare i utvecklingen för personregistreringenav normer

fördjupad kunskap ocholika områden i samhället spridspå om enen
också vidförståelse för integritetsfrågorna. Erfarenheternastörre ger

locka framhanden det i sådant utvecklingsarbete gårett att ettatt
iför de etiska aspekterna personregistrering denpåtagligt intresse

verksamheten.egna
möjligheten meddela före-36 förslaget till datalag harEnligt § att

Föreskrifterområden. kanskrifter begränsats till vissa angivna
beträffande tillämpningen bestämmelsenmeddelas bl.a. omav

datased 10 förutsättningarnatill ändamål 9 §, god §,anknytning ett
samtycke enligt 12 vilkapersonuppgifter §,för behandling llav

insamlingpersonuppgifter får behandlas 13 §§15 samt avsom -
Datainspek-personuppgifter från enskilde 16 §.den Däremot ges

föreskrifter gallring. Ut-ingen möjlighet meddelationen att om
personuppgifterkänsliga ihar motiverat detta medredningen att

behandlingen åtminstone i vissaprincip inte fâr behandlas inteom
ellerhar reglerats särskilda bestämmelser i laghänseenden genom

behov finnas särskild gallringsbe-författning. Skulle av enannan
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stämmelse på visst område förefaller det, framhåller utredningen,ett
naturligt denna gallringsbestämmelse in i den författningatt tas som

frågaändå måste beslutas. I de känsliga personuppgifterna finnsom
därför, enligt utredningen, knappast anledningdet någon att ge

befogenhetDatainspektionen meddela generella föreskrifteratt om
gallring.

övervägandenMina

min mening det klar brist inte DatainspektionenEnligt är att gesen
meddela föreskrifter gallring.behörighet Från integritets-att om

synpunkt befogenhet meddela sådana föreskrifter centralär atten av
Genom inte medges denna möjlighet kan Datainspek-betydelse. att

effektivt gallringsfrágan för heltionen inte på reglerasättett en
eller helt område. del vinsten med bransch-bransch Enett stor av en

sektorsreglering går därigenom förlorad. Den möjlighet ståreller som
Datainspektionen kan meddela villkor gallring i detill buds är att om

fallen. sådan ordning resurskrävande och står i stridenskilda En är
möjligautredningens målsättning Datainspektionen imed störstaatt

motiveringutsträckning skall sin kraft tillsyn. Utredningensägna att
Datainspektionen befogenhet meddela gallringsföreskrifterinte attge

framgått förslagetinte heller hållbar. Som kan enligt Data-är ovan
efter bemyndigande meddela föreskrifter beträffande bl.inspektionen a.

tillämpningen bestämmelsen anknytning till ändamål,ettav om
förutsättningarna för behandling personuppgifter, vilka uppgifterav

behandlas insamling personuppgifter från denfår samtsom av
enskilde. Skulle behov finnas särskilda föreskrifter slagnämntav av nu

visst område, förefaller minst lika naturligt be-inom detett som
föreskrifterträffande särskild gallringsföreskrift sådana in iatt tasen

författning ändå måste beslutas. bakgrund det anfördaden Motsom av
Datainspektionen skall meddelajag behörighet ävenattattanser ges

föreskrifter gallring.om

Offentlighetsprincipen

handling förutom framställningar i skrift eller bildBegreppet avser -
vanligt slag också dits.k. tekniska upptagningar ADB-upptag-av -

ningar räknas. En handling allmän den förvaras hosär om en
myndighet och enligt särskilda regler inkommen dit elleranses
upprättad där.

ADB-upptagning enligt § tryckfrihetsförordningenEn 2 kap. 3anses
förvarad hos upptagningen tillgänglig förmyndighet, ären om
myndigheten i sådan form där kan läsa den, avlyssna den elleratt man

uppfatta den. Innebörden begreppet "tillgänglig"på sätt är attannat av
uppgiftervarje sammanställning sakligt sammanhängandeav som en

myndighet kan med hjälp tillgängligagöra är attprogram anse somav
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handling förvaras hos myndigheten. Förutsättningen endastären som
sammanställningen skall kunna med rutinbetonade åtgärder.görasatt

Förvarsrekvisitet således uppfyllt oberoende myndighetenär av om
själv har haft eller sig ha behov söka efter ellerattanser av samman-
ställa informationen i fråga.

Det räcker dock inte alltid med myndighet har sådanatt en en
faktisk tillgång till ADB-upptagning beskrivits för atten som nu

Ärupptagningen skall förvarad hos myndigheten. det frågaanses om
upptagning ingår i personregister enligt datalagen krävsetten som

också myndigheten har rättslig befogenhet överföringgöraatt att en av
upptagningen till läsbar form. riksdagen,Har regeringen eller
Datainspektionen meddelat föreskrifter förbjuder myndighet attsom en
överföra ADB-upptagning till läsbar form för bruk, haregeten
allmänheten nämligen inte heller del upptagningen hosrätt att ta av
myndigheten. I 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen
uttrycks kravet på överföring inte fårså någon "omsätt göras,att
myndigheten enligt eller förordninglag eller särskilt beslut, som
grundar sig på lag, saknar befogenhet överföringen".göraatt

Eftersom tillståndsförfarandet slopas enligt utredningens förslag,
kommer Datainspektionen inte i fortsättningen bestämma ändamåletatt
för behandlingen förstapersonuppgifter. Det ankommer i stället iav
hand på den myndighet för personuppgifterna göraattsom ansvarar

Ändamâlsbeskrivningen fördetta. avgörande betydelse vilkaär av
bearbetningar myndigheten får uppkommer påFrågagöra. ettsom om

ändamål myndighet självvisst bestämt beslut ocksåsätt genom enav
medför sådan begränsning i myndighetens befogenhet göraatten
överföringar, vilka avviker från ändamålet, i 2 kap. 3 §avsessom

tryckfrihetsförordningen. kommit framandra stycket Utredningen har
till så fallet. Enligt min mening denna tolkning tveksam.är äratt
Utredningens tolkning inte förarbetena i vilkahar heller stöd i man
med "särskilt beslut" åsyftathar beslut meddeladenärmast av
Datainspektionen.

klargöra begränsning ändamålsbestämningFör att att en genom en
myndighet själv beslutat skall också motsvarandeutgörasom en om en

begränsning för vad allmän handling bör enligt min meningutgörsom
andra tryckfrihetsförordningen ändras2 kap. 3 § stycket på så sätt att

får enligt ellernågon överföring inte "om myndigheten laggöras
enligt särskild lag, saknarförordning eller beslut, grundar sig påsom

befogenhet överföringen". beslut åsyftas enligt mittDegöraatt som
fattartill skrivning dels sådana myndigheten självförslag är omsom

stöd 36 § ellerändamålet, dels sådana Datainspektionen medsom av
ändring i40 § förslaget till datalag kan komma fatta. Genomatt en

vinner också det i specialmotivering kanlagtexten attman man en
behandla denna inte minst rättspolitiska skäl viktiga fråga. Myndig-av

kommer enligt utredningens förslag i princip självaheterna att
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omfattningenbestämma offentlighetsprincipen det gällernärav
ADB-upptagningar.

Personnummer

Användningen innebär både fördelar och nackdelar.av personnummer
Den fördelen består i förenhetligt ochstörsta äratt personnumret ett
varje unikt identifikationsbegrepp. Personnumret alltsåär ettperson
hjälpmedel det gäller förebygga förväxlingar mellannär att personer,
vilket betydelse från bl.a. rättssäkerhetssynpunkt. I den meningenär av
kan skydd för den personliga integriteten. Menpersonnumret ettvara
användningen innebär också vissa nackdelar. Det ärav personnummer

faktum många människor i dag kritiska den utbreddaärett att mot
användningen del oroliga förEn är attav personnummer. person-

kan utnyttjas medförså det otillbörligt intrång i dennumret att
personliga integriteten, på enkelt sättt.ex. att personnumret ettgenom
kan användas kopplingsnyckel i ADB-stödda datasamlingar försom
samkörning med andra datasamlingar, vilket skapar ökade möjligheter
till kontroll den enskilde individen i olika hänseenden. Andraav

vad de upplever onödig användningmotreagerar som av person-
måste för få lånaattt.ex. attnummer, man uppge personnummer en

bok från bibliotek. inbjuda till dessPersonnumret kan påövertroett
tillförlitlighet enda identifikationsbegrepp.som

§ förslaget till datalag bestämmelseI 15 har tagits in en om person-
Bestämmelsen den finns i § andra stycket7motsvararnummer. som

i nuvarande datalag, vilken bestämmelse trädde i kraft så densent som
januari1 1992. Mot bakgrund riksdagen så nyligen beslutatattav om

regleringen förhar det varit naturligt utredningen attav personnummer
föreslåinte några ändringar.

I detta sammanhang finns dock anledning framhållaatt att person-
bör betraktas känslig uppgift och särbehandlas mednummer som en

hänsyn till faktiskt känner förmånga människoratt rent oro an-
vändningen Därmed inte sådanär sagt attav personnummer. en
uppgift skall uppgifterregleras på sådana känsligasättsamma som som

i 20 § förslaget till särbehandladatalag. Att böravses man person-
vinner det förslaget till EG-direktiv. artikelockså stöd i Inummer nya

behandlar känsliga personuppgifter, finns regelsom numera en om
medlemsstaterna skall bestämma de villkor under vilkaatt person-

får regleringen ianvändas. Detta väcker frågan 15 §nummer om
förslaget till datalag tillräckligt konkret. naturligt denDetär är att
förutskickade personnummerutredningen denna fråga.överväger

Rättelse m.m.

Enligt 22 och 23 §§ förslaget uppgifttill datalag skall, om en som
ändras, kompletteras eller utplånas har lämnats till någonrättas, ut
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uppgiften den persondataansvarige underrättadenän avser,annan
ändringen, kompletteringen eller utplânandet.rättelsen,mottagaren om

persondataansvarig ocksåmening bör åläggasEnligt min atten
uppgiftfelaktig eller ofullständigden lämnatunderrätta utsom ev. en
fortsattdatasamling. Härigenom begränsarfråntill honom man enen

uppgifter.felaktiga eller ofullständigaspridning av
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Summary

appointed in 1989 and itsProtectionCommission DataThe wason
of 1973. Whenrevise the Protection Actfully Datatask has been to

by Parliament in 1973,Protection passedSwedish Data Actthe was
kind the world. Twentyfirst national of its inthe Act years, awas

information technology,developments oftime considering thelong
basicmajor amendments thesince 1973 withoutpassedhave toany

ofToday the fairly date.of the Act. Act outstructure
of of 1973main features the Actwill first theThis presentsummary

draft for the Act.discuss theand then new
files. "Personalthe of personal dataof 1973 regulatesThe Act use

automatic datawhichfiles, lists and otherfiles" suchdata notes,are
personal datawhich containused andprocessing ADP on an

covered by thefiles Act.physical Manualidentifiable notperson. are
controllerthere has bestipulates thatThe Act topresent respon-a

of filecontroller thepersonal data file. Theautomatedsible for every
about the in-who decideslegalnaturalthe agency personperson, or

filemodify thefile and when need be,in theformation orcan,
form.of file into readablethe thetransform contents a

of 1973,of Protection Actthe provisions the DataAccording to
file obligedautomated personal datawisheswho to create ananyone

Datainspektionen andSwedish Protection Agencynotify the Datato
file the rightcontroller of theSuch license gives theobtain license. aa

theof files relatingunlimitedand tooperate amountto create an
obtained.specific license

containsof 1973requirement the Actfrom the licenseApart
whichdata files, forcertain sensitive personalregardingprovisions

the specialneeded.permission of the Amongspecial Agency
particular safeguardsdata, for whichcategories of personal are

baseddetentionsrelating criminal convictionsprovided, data to orare
lifesexualconcerning healthadministrative decisions, data ororon

beliefs.otheropinions, religionracial origin, politicalrevealing or
qualifyingcontainingneeded maintain filesalsoPermission to

withoutinformationFiles containingstatements on personson persons.
permission. Ifrequirecontroller alsospecific connection theto aa

and theof the filecontrollerspecific connection between thethere a
permission require-from thisregistered, the files exemptareperson

informationfiles withof such privileged filesExamplesment. onare



Summary 520 SOU 1993:10

Clients, members of organisationscustomers, employees.etc., or
"Cross-matching" of files, i.e. transfer of data from file anothertoone
and joint processing of several personal data files also require a
permission of the Agency.

The Data Protection Agency permission only theregrantcan a
believe that the automatic data processingto of theno personalreason

data file should unduly infringe the registered persons right to
privacy.

The transfer of file another also needs permissionto bycountrya a
the Agency, unless the transfer takes place which hasto countrya
signed the Council of Europe Convention of 1981 for the Protection
of Individuals with regard Automatic Processing of Personalto Data.
The permission be granted only the Agency that suchcan expectcan

transfer will infringe the registered persons rightnot privacy.a to
There also certain general provisions regarding the ofare storage

personal data files in archives.
The Data Protection Agency supervises the controllers of the files

and the general application of the Act.
If ADP of personal data has infringed could be expected toor

unduly infringe the right privacy, the Agency specificto setcan
conditions for the ADP possible revise thenot toor, contents
of the file in other prohibit the controller from processing theany way,
file withdraw permission granted.or a once

Decisions of the Data Protection Agency subject review bytoare
the Government.

The Commission proposal of 1993 brings change thetono scope
of application of the Data Protection TheAct. proposal will apply to
such information only provided by of ADP; manualas means mere
data processing will be covered, As the Act of 1973, thenot Actnew
will both the private and public Otherwise the proposalcover sector.
contains important changes the legal situation. Thetomany present
main features of the Commissi0ns draft of Data Protectionnew a new
Act the following:are

Instead of "personal data files", the Act will regulate the pro-
cessing of "personal data". Processing will include ADPany

that taken with personal data. There certainmeasure are
exceptions this main rule. For example, wordto processing and
processing for exclusively personal from the law.exemptuse are

In with will be easiersystems determine whotomany users,
the controller of the file is. The controller will be the natural

the legal who decides the of theperson, agency or person purpose
processing, the of the personal data that will betype processed
and the that the data will be processed.way
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The of licenses and permissions will be abolished. Evensystem
different have been made simplify theattempts to try to

procedure and limit the number of applications for permissions,
this has led decrease in the workload of the Swedishnot to any

ProtectionData Agency. The immense work brought about by
such applications prohibits the Agency from making the necessary
inspections in the field. The small number of inspectionsout
made leads lack of for the Data Protection Act.to respecta
Today the hasAgency registered about 50 000 licencees, while
according the calculations of the Commission, the figure oughtto

have been between 500 000 and million.to one

The made available by the abolishment of the ofsystemresources
licenses and permissions will be used for intensifiedan super-
vision, especially inspections. The Commission’s view that this

the best the privacy of the individual.to protectway

In order adopt based supervision only,to systema on
provide the Data Protection Act with specifictonecessary as

provisions possible. has been possible define thetoas never
legal "undue infringement of the right privacy", whichterm to
exists in the Act of 1973. This abolished and replaced interm
the Act by provisions which regulate different innew measures
the processing of personal data. There will be provisions concer-
ning, other things, specification, the requirementsamong purpose
for processing personal data, the of personal data that betype can
processed, the form of from the individual be registe-consent to
red, data security and archive storage.

The provisions in the Data Protection Act will be supple-new
mented by regulations given by the Data Inspection Agency,
which different fields of business, and and localstateconcern
government.

of notificationA will be introduced. that thesystem means
Data Protection Agency has be notified when certain sensitiveto
information will be processed by of TheADP. notifica-means
tions should be used by the Agency forbasis its supervisoryas a
work. The of notification will be much simpler and willsystem
have be used by considerably fewer controllers than the 1973to

of licenses and permissions.system

Automatic data processing of personal data will be allowed for
specific only. This already according the ofActtopurposes so
1973, but in the future the be precise. Theremustpurposes more
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will be restricted possibilities personal data for othertomore use
than those they collected for.purposes were

According the draft Act, the personal data beto processedcan
of the six requirements listed fulfilled. One of theseone

requirements the of the about whom informa-consent persons
tion will be processed.

The of be expressed explicitly. Implicitconsent musta person or
passive will be accepted.consent not

There will be specific regulations concerning sensitive personal
data, information political views, health different kindse.g. on or
of opinions. According these provisions sensitive data beto can
processed by of ADP only when the concerned hasmeans person
given his her permitted by the law doconsentor toor so.

will be laws, especially suchtonecessary pass many new as
will apply the publicto sector.

There provisions in the draft Act which give theare some
legal grounds for processing sensitive data for researchnecessary

and employment The requirements forpurposes. necessary
processing sensitive data for such without the consentpurposes,
of the concerned, given these provisions.persons are

An explicit provision in the Act prohibits the controller fromnew
processing personal data for direct marketing thispurposes,

against the wishes of the concerned.were person

The Act contains provisions which clarify how the interests,new
followwhich from the Freedom of the Press and the Freedom of

Expression Acts, should be balanced against the privacy interests.

When public decides whether public document shoulda agency a
be preserved conflict could between the interestsnot,or a emerge

the data for future e. for scientific purposes andto store use
the interests of private A provision in the Acta person. new

how balance between these interests should be reached.states a

The provisions in the ofAct 1973 transfer of data abroad haveon
been described above. The Commission that permis-proposes no
sion should be for transferring data countries, whichtonecessary

parties in the Council of Europe Convention of 1981 butnotare
which have data protection equivalent the protection given byto
the Convention. Such change ought have quiteto greata a
practical importance.
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the future,In appeals against decisions of the Data Protection
Agency should be made of law, and the Govem-to court not toa
ment.

SeptemberIn 1990 the Commission of the European Communities
presented forproposal Council Directive the protection ofa a on
individuals with regard the processing of personal data and theto on
free transfer of such data. After the proposal had been discussed theat
Council of Ministers and the European Parliament, the Commission
presented amended proposal the Council of Ministers in Octobertoan
1992. According the timetable, the Council will reachto present a
final decision during 1993.

When the European Commission released its first draft for a
Council Directive and when the proposal being discussed in thewas
European Parliament, there quite debate about the of thenaturewas a
data protection rules be made. far theAs Commission under-to as can
stand, there still the of future Directive.agreement contentsno on a
This has, other things, led delay the planned timetable.toamong a
According representatives of the European Commission, the Councilto
of Ministers will probably be able reach the final decision aboutnot to
the proposed Directive until the of 1994. In the debate carriedsummer

since the European Commission presented its revised proposal inout
October 1992, reference has been made, other things, thetoamong
principle of subsidiarity. also be mentioned that the Europeancan
Council its meeting in Edinburgh 12 December11 1992at on -
declared its intention revise number of proposals make themto toa
less detailed. As all member of the European Communities willstates

have national data protection laws and will have ratified thesoon
Council of Europe convention data protection, question has alsoon a
been raised about the necessity of adopting EC proposal all.atan

The following based the EC proposal of Octoberaccount on
1992.

The member of the European Communities bound bystates are
the Council Directives introduce legislation, but themselvesto can
choose the form and method of this legislation.

The EC proposal takes into the ongoing developments inaccount
fieldthe of data protection and based such data protectionon

legislation and international have developed inagreements recentas
Compared the Swedish Data Protection ofAct 1973 the ECtoyears.

proposal points desirable strengthening of privacy protection.to a
Because of this and other especially the intensifiedreasons, coopera-
tion in Europe, the Commission Data Protection has aimed aton a
situation in which, far possible, the data protectionas as same
principles will apply in Sweden in the EC Consequently, inas area.
the Commission’s proposal the basic data protection rules closecome

those presented in the EC proposal. forThis instance theto case
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Awith the provisions concerning the original and the possible subsequent
of the data processing, the requirements for processingpurposes

personal data, the conditions under which be given, the _consent can
of that be processed, data security, archive ofdata storagetypes can

data, and sensitive data.
there certain differences compared the ECHowever, toare

proposal. mentioned above, the future Swedish Data ProtectionAs Act
data.will apply only automated data processing and manualto not to

ofThe Commission has found the the manuallynot amount contentor
be of important significance implyhandled data to toany or any

significant threat privacy.to
in in conflict with the SwedishSome articles the EC proposal are

in the ECprinciple of public documents. Articlestoopen access
proposal regulating disclosure third and defining theto party purposea

will such information allowedof the ADP allownot toaccess as
proposal also conflictsaccording the Swedish principle. The ECto

the Swedish Freedom of the Act, which allowswith article in Pressan
remainusing his right of public documentsto toaccessa person

provision the EC proposal which makesNor there inanonymous. a
possible personal data for future public Toto store access. preserve

public documents, the Protection containsData Acttoaccess new
in EC proposal.derogations from the related articles presented the

There also dissimilarities between the Act and the ECneware
provisions information be given theproposal concerning the to toon

subject and notification the data protectiondata to agency.
data subject has extensive right be informed. The ECThe toan

subject entitled, know ofproposal that the data request, tostates on
of processing operation and also obtain other in-the existence a

inform dataformation this operation. The controller also has thetoon
disclosure of personal data takes place. The ideasubject when any

him beingsubject should be informed that data aboutthat the data
ofhe could his legal rights. implementationprocessed and that Anuse

information would, however, bring about heavythese provisions aon
controllers, and rather bureaucracy.burden theto awesomea

the privacyThe Commission has the conclusion thattocome
enough motivate the bureaucracy that suchtonot strong areasons are

theof information would When reaching this conclusioncreate.system
provisions in theCommission also taken into the otherhas account
that give the dataproposed Protection and the Secrecy ActData Act

will be able findobtain information.subject rights A to outto person
processed by automaticpersonal data concerning himwhether any

the dataand, this the control that correct,tocase,means
beInformation sensitive personal datacomplete and accurate. canon

notify theProtection controller hasfound the Data Agency, the toat as
automated of such data. The Secrecy Actabout processingAgency

has keepcertain provisions which thatcontains tostate aan agency
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register of its data collections. The of thesepublic provisionspurpose
make possible for the public find what kind of ADPto outto

material maintained by the agency.
regards the of notification, the starting point ofAs thesystem

rules that all automatic processing ofproposed EC personal data
affectshall be notified. Processing, which does the privacy of thenot

data subject negatively, be exempted from notification.can
The Commission thinks that exemptions mademanyeven are

notification,from the main rule the Data Protection Agencyon runs
of being inundated with notifications of data collections owingthe risk

things, increased of computerisation inother the theto, among pace
The number of notifications might become that thecountry. greatso

Protection might lose capacity the ofAgency itsData to survey use
sensitive Making exemptions from the duty notify will alsoADP. to

considerable work for conclusion of thethe Agency. Theextracause
Commission that the EC proposals’s provisions the limitations toon

of notifying,the obligation and the procedure make such exemptionsto
obligation would of problems.from the good dealcause a unnecessary

include similarThis why the Swedish law should provisions.not
the proposed Swedish Protection stipulates explicitlyInstead, Data Act

what kind of ADP be notified the Data Protection Agency.must to
obligation notify has been limited suchThe ADPto to concernsas

data.sensitive personal
There also other dissimilarities in the proposed Actare some

compared the EC proposal.to
Swedish Protection planned intoThe Data Act tonew come

effect l January 1995.on
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Kronologisk förteckning

Stymings-ochsamarbetsformeribiståndet.UD
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Ersättningför kvalitetocheffektivitet.
Utformning resurstilldelningssystemförettnyttav-
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
En damlag.10ny
Utrikesdepartementet
Stymings-ochsamarbetsformeri biståndet.l

Socialdepartementet
Statligt tillstöd rehabilitering tortyrskadadeav
flyktingar fl. 4m.
Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofarmaka.-5

Kommunikationsdepartementet
Postlag.9

Utbildningsdepartementet
Kursplanerför grundskolan.2
Ersättningför kvalitet effektivitet.och

Utformning resurstilldelningssystemett förnyttav-
grundläggandehögskoleutbildning.3

Jordbruksdepartementet
Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduktion.
6

Kulturdepartementet
Löneskillnaderochlönedisla-iminering.
Omkvinnor påoch arbetsmarknaden.7män
Löneskillnaderochlönedislüiminering.Omkvinnor

påoch arbetsmarknaden.Bilagedel.män 8
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